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Syfte: Syftet med denna uppsats är att få förståelse för svenska auktoriserade 
revisorers inställning och förhållande till revisionsutskott. Målet är också att 
klarlägga vilken betydelse revisionsutskotten, enligt revisorn, har på den svenska 
kapitalmarknaden och i det svenska näringslivet. Ytterligare ett syfte med studien 
är att undersöka om revisorerna anser att revisionsutskotten bidrar till ökad tillit 
och ett ökat förtroende på den svenska kapitalmarknaden.  
 
Metod: Metoden har en kvalitativ inriktning med en induktiv ansats. 
Informationen till studien samlades in genom semistrukturerade telefonintervjuer 
med svenska auktoriserade revisorer.  
 
Teoretiska perspektiv: Bakgrunden till problemet presenteras. Det redogörs för 
vad ett revisionsutskott är, relevanta regelverk introduceras och innehållet av den 
svenska bolagskoden presenteras. Bland annat har institutionell teori, Streeck & 
Schmitters modell för social ordning och analysmodellen använts. 
 
Empiri: De kvalitativa semistrukturerade intervjuerna har gjorts med 
auktoriserade revisorer på de största revisionsbyråerna i Sverige. Alla 
auktoriserade revisorer har erfarenhet av att arbeta med bolag som har 
revisionsutskott. 
 
Resultat: Sju av åtta revisorer anser att det är positivt med revisionsutskott och att 
det är bra för större börsnoterade bolag medan det för mindre bolag anses 
överflödigt och för byråkratiskt. Endast en revisor var negativt inställd till 
revisionsutskotten och anser att utskotten inte är nödvändiga. Hur revisorerna 
upplever skillnad i kvaliteten på revisionen i företag med respektive utan 
revisionsutskott skiljer sig åt. Vidare menar alla revisorerna att införandet av ett 
revisionsutskott inte generellt bidrar till ett ökat förtroende på den svenska 
kapitalmarknaden men att det kan utöva en viss verkan hos allmänheten då de 
upplever ett starkare förtroende för företagen.   
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Abstract 
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Purpose: The purpose with this essay is to get better understanding about the 
Swedish accountant’s attitude and relationship with the audit committees. We 
want to study how important the committees are, according to the accountant, on 
the Swedish capital market and in the Swedish business world. We will also 
examine if the accountants think that committees conduce higher faith and trust. 
 
Methodology: The methodology has a qualitative direction with an inductive 
approach. The information has been collected through telephone interviews with a 
number of authorized auditors.  
 
Theoretical perspectives: The background of the problem is introduced along 
with what an audit committee is and how it is working. The Swedish Code of 
corporate governance is also described and relevant set of regulations are 
presented. Institutional theory, Streeck & Schmitters model about social order and 
the analysis model were used. 
 
Empirical foundation: The qualitative interviews were done with authorized 
auditors from the leading accounting firms in Sweden. We made sure that all of 
the respondents had experience from working with companies with auditing 
committees. 
 
Conclusions: Seven out of eight accountants were positive about auditing 
committees in major corporations listed on the stock exchange. While, for small 
companies it seems to be copiously and too bureaucratic. Only one respondent 
was negatively inclined to audit committees and considered them unnecessary. 
The accountant’s experience of the quality in the auditing depending on if the 
company had an audit committee or not differed from accountant to accountant. 
The accountant’s opinion that an auditing committee does not generally conduce a 
higher faith on the Swedish capital market but the committees can affect the 
public because they apprehend a stronger faith for the companies with auditing 
committees. 
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1. Inledning 
 
 
 

I detta första kapitel får läsaren en beskrivning av bakgrunden till det aktuella 

problemet och hur det i dagsläget ser ut inom området. Därefter ställs den 

specifika forskningsfrågan och syftet med examensarbetet beskrivs. Denna 

inledning ger läsaren en grund för vad studien kommer att handla om. För att 

sedan läsaren ska veta vad den har att vänta avslutas kapitlet med hur uppsatsens 

disposition ser ut. Detta för att ge läsaren en inblick i hur denna studie 

fortskrider. 

 
 

1.1 Problemformulering 
 
Under de senaste åren har uppmärksammade redovisningsskandaler inom bland 
annat Enron och Worldcom i USA har lett till stora förändringar på 
kapitalmarknaden och i näringslivet1. Båda företagen använde sig av kreativ 
bokföring som resulterade i värderingsfel av tillgångar och skulder, 
bokföringsbrott och olika former av bedrägerier. Dessa skandaler har lett till att 
behovet av kontroll och förtroende på kapitalmarknaden ökat såväl på den 
internationella som på den nationella marknaden. I samband med detta har bland 
annat bolagskoder upprättats samt normer och regelverk skärpts2. Ännu en 
företeelse som har uppstått i samband med dessa skandaler är införandet av 
revisionsutskott. Dessa ska möta det nya ökade behovet av kontroll och 
tillförlitlighet på kapitalmarknaden för att undvika redovisningsskandaler och 
liknande bedrägerier i framtiden. Revisionsutskotten ska fungera som en förstärkt 
kontroll av den interna och externa redovisningen i företaget3.  
 
Frågan om förtroende för revisionen och revisorn har blivit särskilt viktig efter de 
senaste årens omtalade redovisningsskandaler och även revisorns tillförlitlighet 
och oberoende har ifrågasatts ytterligare. Det har med hänsyn till detta diskuterats 
ifall ett införande av revisionsutskott i företagen ska lagstadgas. Vidare diskuteras 
vilken roll och funktion revisionsutskotten har i företagen och om de välkomnas 

                                                 
1 Harrast, S. och Mason-Olsen, L. Can audit committees prevent management fraud? 
2 SOU 2004:46 Svensk kod för bolagsstyrning   
3 Harrast, S. och Mason-Olsen, L. Can audit committees prevent management fraud? 
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av revisorerna. Det kan ifrågasättas om det finns någon nackdel med dessa 
revisionsutskott. Uppfyller utskotten sina syften eller är det endast en kuliss och 
ett nytt styrmedel för att öka förtroendet på marknaden? Andra intressanta frågor 
är om det finns någon gräns för hur mycket regler, förordningar och dylikt som 
kan och bör implementeras på området. I dagsläget finns redan ett flertal regelverk 
som företagen behöver rätta sig efter så som IFRS, redovisningsrådet och 
bokföringsnämndens normer. Det finns en risk att för mycket regler, normer och 
förordningar gör att revisorns arbete inte kan utföras på ett tillfredställande sätt 
vare sig för revisorn själv och inte heller för dennes uppdragsgivare.  
 
Målet med detta examensarbete är att analysera en mindre vanlig aspekt när det 
gäller förtroende och särskilt det förtroende som skapas och växer fram med hjälp 
av revisionsutskotten. Eftersom förtroendet för revisorn ofta diskuteras idag har 
det i denna studie valts att betrakta situationen ur revisorns synvinkel istället för 
den mer förekommande analysen och diskussionen kring revisorn och dennes 
arbete. Revisorernas egna tankar och funderingar kommer mer i skymundan i 
debatten och av den anledningen är målet med denna studie att bättre utreda hur 
de tänker och i examensarbetet kommer situationen därför att ses ur deras 
perspektiv. Tidigare utförda studier har inte inriktats på samma problemområde. 
De flesta har sett det ur andra synvinklar, som till exempelvis hur medlemmarna i 
revisionsutskotten ser på situationen, om revisionskvaliteten påverkas av 
revisionsutskott och hur investerare och aktieägare ser på revisionsutskottens 
bidrag till förtroende och tillit. Detta examensarbete kan därigenom anses bidra 
med nya aspekter och synvinklar inom området som kan kompletteras 
tillsammans med tidigare studier och den som önskar får en mer fullständig bild 
inom området revisionsutskott. Det är viktigt att ha i åtanke att för att 
överhuvudtaget få förtroende för revisorn så måste denna först och främst ha 
förtroende för sig själv och sitt sätt att arbeta, det vill säga känna sig bekväm i sin 
arbetsuppgift och på det sättet som arbetet måste utföras. Med andra ord så måste 
normer, lagar och regelverk vara accepterade hos revisorn likväl som revisorn ska 
acceptera den objektiva granskning av revisorns utförda arbete som görs av inte 
minst revisionsutskotten. 

 
 

1.2 Forskningsfråga 
 
Anser auktoriserade revisorer att det behövs revisionsutskott på den svenska 
kapitalmarknaden och vad är deras inställning till dessa utskott? 
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1.3 Syfte  
 
Syftet med denna uppsats är att få förståelse för svenska auktoriserade revisorers 
inställning och förhållande till revisionsutskott. Målet är också att klarlägga vilken 
betydelse revisionsutskotten, enligt revisorn, har på den svenska 
kapitalmarknaden och i det svenska näringslivet. Syftet är också att undersöka 
ifall revisionsutskotten fungerar som de ska göra enligt den svenska bolagskoden. 
Ytterligare ett syfte med studien är att undersöka om revisorerna anser att 
revisionsutskotten bidrar till ökad tillit och ett ökat förtroende på den svenska 
kapitalmarknaden. 
 
 

1.4 Uppsatsens disposition  
 
Efter detta inledande kapitel där problemformulering, forskningsfråga och syfte 
behandlats kommer i kapitel 2 redogöras för relevant bakgrundsinformation och 
litteratur till problemet. Även relevanta modeller kommer att presenteras i detta 
kapitel. Vidare i kapitel 3 presenteras och motiveras den metod som valts för att 
utreda forskningsfrågan och därmed uppnå syftet med detta examensarbete. I detta 
kapitel beskrivs bland annat också hur data valts att samlas in och mot slutet ges 
även kritik mot metod och källor. I kapitel 4 presenteras empirin där den 
insamlade data, det vill säga intervjusvaren, redovisas och analyseras.  I kapitel 5 
följer en slutdiskussion där forskningsfrågan besvaras, studiens teoretiska bidrag 
förklaras och reflektioner och förslag till fortsatta studier presenteras. 
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2. Litteraturgenomgång 
 
 
 

Under litteraturgenomgången kommer först finansiella skandaler att beskrivas. 

Detta för att läsaren ska få en överblick över hur förtroendeställningen av 

revisorerna förändrats efter skandalerna. Därefter kommer bolagskoder att 

presenteras och revisionsutskottens form och funktion att förklaras för att ge 

läsaren en teoretisk referensram att stödja sig på. För att förklara och bättre 

förstå revisorns arbete behandlas även bland annat begreppen förtroende och 

oberoende. 

 
 

2.1 Bakgrund 
 
1932 inträffade Kreugerkraschen som kom att bli grunden till den fortsatta 
utvecklingen inom finansiell rapportering. Det svenska företaget Kreuger & Toll 
Inc. var vid konkursen 1932 ett globalt företag utan någon fungerande finansiell 
rapportering. Ivar Kreuger var grundaren till företaget och hans bedrägerier bestod 
bland annat av att han värderade företagets tillgångar över dess verkliga värde. 
Upptäckten av Kreugers bedrägerier var början på konkursen som fick bäras av 
oskyldiga investerare. Investerarna hade i stor utsträckning baserat sina 
investeringar på Kreugers rykte och tidigare utdelningar. De hade inte som idag 
finansiella rapporter att stödja sina investeringsbeslut på. Detta ledde till att den 
finansiella rapporteringen förbättrades avsevärt och det ställdes krav i USA på att 
noterade bolag skulle införa revision. Detta är alltså upptakten till dagens höga 
finansiella informationskrav4. Den ledde även till att ett behov av att ha 
kvalificerade revisorer uppstod5. 
 
Såväl internationella som nationella skandaler efter Kreugerkraschen och fram till 
idag har lett till att allmänhetens förtroende för revisorer har minskat och detta 
särskilt det senaste årtiondet. Revisorns oberoende och lojalitet har ifrågasatts. 
Debatter har därför pågått om ett lagstadgande krav på att revisionsutskott ska 
tillsättas i företagen för att granska revisorernas arbete.  
 
 

                                                 
4 Flesher, D. och Flesher, T. Ivar Kreuger’s contribution to U.S financial reporting 
5 Jönsson, S. Role Making For Accounting While The State Is Watching Accounting 
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2.1.1 Finansiella skandaler i USA och Europa 
 
En av de största finansskandalerna i USA är den så kallade Enronskandalen. 
Enron var USA: s sjunde största börsbolag och ledande inom energisektorn då det 
uppdagades att ett omfattande redovisningsbedrägeri hade skett i bolaget6.  
Revisionsbyrån Arthur Andersen som vid tidpunkten hade hand om revisionen i 
Enron upplöstes på grund av skandalen och den förtroendebrist som föranleddes 
av händelserna7. Redovisningen i Enron hade manipulerats genom finansiella 
rapporter där miljardskulder doldes i tvivelaktiga transaktioner med externa 
företag. Ledningens avsikt med bokföringsbedrägeriet var att bibehålla den höga 
aktiekursen och därmed behålla sin konkurrensstarka bild av företaget. När 
skandalen avslöjades fattades det ca 300 miljarder kronor i bolaget och de som 
drabbades var anställda i bolaget som inte bara förlorade sina arbeten utan även 
sina pensionsbesparingar. Även investerare och aktieägare i bolaget drabbades 
hårt8.  

 
En kort tid efter Enronskandalen avslöjades även att telekombolaget Worldcom 
hade manipulerat sina siffror i bokföringen. Detta skakade börserna ännu en gång 
och blev den största skandalen i amerikansk historia9. Händelsen ledde till att den 
dåvarande förtroendekrisen för revisionen försämrades ytterligare för både 
ledande befattningshavare och revisorer på den internationella och den nationella 
finansmarknaden. Skandalen medförde även att Worldcom fick betala stora 
summor i böter till den amerikanska tillsynsmyndigheten SEC (Securities and 
Exchange Commission)10. Debatten kring revisorns oberoende samt krav på 
hårdare redovisningsbestämmelser ökade i detta skede11.   
 
Efter upprepade skandaler inom redovisningen som var förenat med avancerade 
belöningssystem till ledande befattningshavare krävdes en strängare lagreglering 
av redovisningsbestämmelserna för bolagsstyrning i USA. Därför togs Sarbanes-
Oxley Act (SOX) fram med syfte att återställa investerarnas förtroende på 
aktiemarknaden. Lagen innebär även ett större krav på amerikanska börsbolag och 
deras bokföringsetik12. Detta för att företagen ska kunna garantera att de 
finansiella rapporterna stämmer med dess verkliga värden. För att uppnå dessa 

                                                 
6 SOU 2004:47 Näringslivet och förtroendet  
7 Ibid  
8 Flening, B. Vad var det egentligen som hände i Enron?   
9 Harrast, S.och Mason-Olsen, L. Can audit committees prevent management fraud? 
10 SOU 2004:47 Näringslivet och förtroendet  
11 Sjölin, C. En bransch söker ny struktur  
12 Svernlöv, C. och Blomberg, E. Sarbanes-Oxley Act – USA:s hårda svar på 

redovisningsskandalerna    
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syften ställdes det hårdare krav på bland annat revisorns oberoende och 
professionalism samt strängare straff vid bokföringsbrott. 
 
Även i Europa har finansiella skandaler ägt rum. Som exempel upptäcktes det att 
medieföretaget Vivendi Universal i Frankrike försökt höja resultatet genom 
felaktigheter i bokföringen med hjälp av kreativ bokföring och vilseledande 
uppgifter om den finansiella situationen13.  Ett annat exempel är Parmalat i Italien 
som utsattes för suspekta transaktioner med följden att bolaget plundrades. Detta 
ledde till att regelverket stramades åt i Italien, till stor del baserat på SOX14.  
 
 

2.1.2 Finansiella skandaler i Sverige 
 
Även i Sverige har ett antal finansskandaler avslöjats. Det som skandalerna har 
gemensamt är dels de höga bonusavtalen till de ledande beslutsfattarna men även 
revisorernas tvivelaktiga ingripanden. En av de mest uppmärksammade 
skandalerna i svensk historia är Trustorhärvan. Investmentföretaget Trustor blev i 
november 1997 utsatt för bolagsplundring då ett flertal betydande belopp 
överfördes från Trustor till olika utländska konton15. Aktiehandeln med Trustor 
stoppades på Stockholmsbörsen efter att en förundersökning inleddes. Den person 
som ansågs vara den drivande kraften i bedrägeriet försvann spårlöst. Två andra 
involverade greps och åtalades men frikändes i hovrätten16. 

 
En annan beaktansvärd och debatterad skandal är Carnegieskandalen där bolaget 
betalade ut flera miljoner kronor i bonus. I Carnegieskandalen fick företaget kritik 
av finansinspektionen som menade att uppföljningen av regelverkens 
bestämmelser verkade ha varit styrd av tillfälligheter, vilket innebär att företaget 
inte hade någon insikt om huruvida de anställda följde reglerna. Värden i företaget 
hade överskattats utan att någon ekonomiskt ansvarig reagerat. Följderna blev 
drastiska åtgärder där Finansinspektionen sparkade Carnegies VD och styrelse17. 
Revisorerna anmäldes och Carnegie dömdes att betala 50 miljoner kronor i 
böter18. En annan nämnvärd skandal inträffade inom bioteknikföretaget Fermenta. 
Fermenta var på väg att inleda en viktig affär med Volvo när det avslöjades bland 

                                                 
13 SOU 2004:47 Näringslivet och förtroendet 
14 Marshall, J. och Heffes, E. In Parmalat’s wake, Italians crack down 
15 SOU 2004:47 Näringslivet och förtroendet  
16 Ibid 
17 http://www.aktiespararna.se/artiklar/Opinion/Carnegieskandalen-FI-foljer-Aktiespararnas-linje/ 
Carnegieskandalen: FI följer aktiespararnas linje 
18 http://www.affarsvarlden.se/art/193110 Carnegie, överklagar finansinspektionens beslut 



 
 

11 

annat oegentligheter i redovisningen vilket ledde till att Volvo drog sig ur affären 
och aktiekursen sjönk dramatiskt19. 

 

 

2.2 Institutionell teori  
 
De finansiella skandalerna runt om i världen har öppnat upp för ett användande av 
den institutionella teorin. Genom att använda den institutionella teorin i 
kombination med ekonomiska företeelser fås en föreställningsram för att kunna 
förstå hur ekonomiska redovisningssystem fungerar20. Institutionell teori innebär 
att organisationer tar till sig strukturer och ledningsförfaranden som anses vara 
legitima av andra organisationer oavsett hur användbara de är. Den nyare 
definitionen av institutionell teori är användbar i ekonomiska sammanhang och 
den baseras på att organisationen reagerar på påtryckningar från institutioner och 
tar då till sig strukturer och procedurer som är socialt accepterade att vara det 
bästa organisatoriska valet21. Forskarna Meyer & Rowan hävdar dock att formella 
strukturer från institutioner bara är en kuliss och ger just redovisning som 
exempel22. Genom detta kan det ifrågasättas ifall fenomenet med revisionsutskott 
är en institutionell påtryckning som sprider sig genom att det blir socialt 
accepterat och att bolagen på det viset tror att detta är det bästa organisatoriska 
valet. 
 
 

2.2.1 Streeck och Schmitters modell för social ordning 
 
Idag är det i stor utsträckning finansiella skandaler som driver utvecklingen av 
nya redovisningsbestämmelser framåt. Följden av skandalerna blir att regelverken 
skärps som ett sätt att förhindra att nya skandaler uppstår på kapitalmarknaden. 
Det bör inte vara kriserna som styr utvecklingen utan istället gemensamma 
incitament från exempelvis revisorerna. För att lösa detta problem krävs det först 
och främst ett ramverk som är allmänt accepterat av användarna och då i första 
hand revisorerna. Frågan är hur dessa ramverk ska regleras så att de efterföljs. 
Olika teorier har lagts fram för att studera vilka faktorer som driver fram 
utvecklingen och därmed hur nya lagbestämmelser växer fram. Inom 

                                                 
19 Bränfeldt, L-E. Fermenta, skandalen som alla vill glömma Affärsvärlden 6/2006 
20 Carpenter, V. och Feroz, E. Institutional theory and accounting rule choice: an analysis of four 

US state government’s decisions to adopt generally accepted accounting principles 
21 Ibid 
22 Meyer, J. och Rowan, B. Institutionalized organizations: Formal Structure as myth and 

ceremony 
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redovisningen sker det ständigt en utveckling där lagar, regler och samhället hela 
tiden är i förändring.  
 
Streeck och Schmitter har undersökt hur ordning skapas i samhället. De 
presenterar en modell där tre olika kontrollmekanismer har identifierats; 
marknaden, staten och samhället, för att beskriva hur social ordning uppstår23. 
Inom de tre mekanismerna finns det skillnader som förklaras av att det råder 
motivation och maktintresse inom varje grupp men även spänningar och klyftor 
mellan grupperna. Även ömsesidigt beroende uppstår när till exempel staten 
hamnar i en kritisk situation där den vänder sig till marknaden och samhället. 
Staten är i sin tur beroende av resursallokering för att få det stöd den behöver för 
att kunna upprätthålla sin makt24. Streeck och Schmitter definierar ledande 
principer för marknaden, staten och samhället vilka är fri konkurrens, hierarkisk 
kontroll samt spontan solidaritet. Dessa principer spelar roll i regleringen av 
redovisningen. Redovisningsregleringen kan inte analyseras utifrån en eller två av 
dessa principer utan en analys av regleringen förutsätter att samliga dessa 
principer ska tas i beaktande. En illustration finns i figur 1. 
 

 
Figur 1: Skärningspunkter för redovisning och regleringsprinciper25 

 
Principerna associerade med marknad, stat och samhälle bidrar till en integrerad 
ordning vilket tycks vara overkligt då det finns motsättningar mellan principerna 
vilka leder till att det uppstår kontinuerliga brytningar och förändringsprocesser. 
Därmed kan principerna tillsammans med marknad, stat och samhället inte 
appliceras för alla typer av regleringar. 

                                                 
23 Puxty et. al, Modes of regulation in advanced capitalism: Locating accountancy in four 

countries 
24 Streeck, W. & Schmitter, P. Community, market, state – and associations? 
25 Puxty et. al, Modes of regulation in advanced capitalism: Locating accountancy in four 

countries 

Marknaden 
(fri konkurrens) 

Staten 
(hierarkisk kontroll) 

Samhället 
(spontan solidaritet) 

Redovisningspraxis 



 
 

13 

 
Redovisningsreglering som ett socialt och organisatoriskt fenomen kräver kritisk 
värdering av dess konstruktion. Streeck och Schmitters modell är tillämpbar vid 
analys av kapitalmarknaden men den har sina begränsningar inom de tre 
mekanismerna; marknad, stat och samhälle. Modellen tar inte hänsyn till att de 
olika faktorerna är i ständig utveckling sinsemellan och den ger heller ingen 
förklaring till ursprung, återgivning eller förändring av regleringsformen. 
Dessutom anses ramverket vara bristande genom att det fokuserar på den 
nationella staten och ignorerar de internationella regleringskrafterna men 
modellen anses även vara bristande på grund av dess ohistoriska och osociala 
karaktär. Trots detta är ramverket värdefullt då det belyser den motsägande 
naturen av regleringsformer26.  
 
Syftet med redovisningen ändras i takt med förändringar i omgivningen. Eftersom 
det finns kulturella skillnader mellan länder så är även tolkningen av 
redovisningen olika och redovisningsnormer får på så sätt olika tolkningar i olika 
kulturer27. 
 
 

2.3 Regelverk 
 
 

2.3.1 Cadbury-rapporten 
 
Koden för bolagsstyrning har sitt ursprung i Storbritannien där den första koden 
tillkom som en reaktion på ett antal företagsskandaler. Skandalernas omfattning 
och det hårda ekonomiska klimatet i Storbritannien i början av 1990-talet gjorde 
att allmänhet och politiker fick upp ögonen för problemen på marknaden och 
bristerna i bolagens finansiella rapportering. Detta medförde att London Stock 
Exchange, Finance Reporting Council och den brittiska revisorsbranschen med 
starkt stöd från den brittiska regeringen tog initiativet till att sätta upp en 
kommitté. Kommittén fick i uppdrag att utforma ett förslag till hur 
bolagsstyrningen i Storbritannien kunde förbättras. Kommittén under ledning av 
Sir Adrian Cadbury presenterade den 1 december 1992 en rapport som kommit att 
kallas Cadbury-rapporten. 
 

                                                 
26 Puxty et. al, Modes of regulation in advanced capitalism: Locating accountancy in four 

countries 
27 Jönsson, S. Role Making For Accounting While The State Is Watching Accounting 
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Målgruppen var i första hand de noterade bolagen men kommittén 
rekommenderade att så många bolag som möjligt skulle ha som mål att uppfylla 
kodens krav. I de förutsättningar som kommittén presenterade visade det sig att 
denna typ av reglering som bygger på frivillighet tillsammans med krav på 
öppenhet var mer effektiv än en lag. Den är ämnad att etablera en ”best practise”, 
att uppmuntra aktieägarna till att sätta press på bolagen att så snabbt som möjligt 
börja tillämpa den. Utformningen av rapporten möjliggör en flexibel tillämpning. 
Cadbury-rapporten innebär även att om de berörda bolagen inte stödjer 
rekommendationerna kommer det att leda till lagstiftning inom området. 
 
De områden som rapporten främst fokuserar på är styrelsens kontroll- och 
rapporteringsfunktioner, revisorernas roll och utvecklingen av god bolagsstyrning. 
Rapporten behandlar ett stort antal styrelsefrågor, revisorernas roll och 
aktieägarrelaterade intresseområden28. 
 
 

2.3.2 Sarbanes-Oxley Act (SOX) 
 
Många länder har efter den senaste tidens företags- och redovisningsskandaler 
utvecklat regelverk kring bolagsstyrning. Regelverket som har väckt störst 
uppmärksamhet är det amerikanska Sarbanes-Oxley Act, (SOX). Lagen antogs 
2002 och tillkom som en reaktion på redovisningsskandalerna som har inträffat i 
USA med bland andra företagen Enron och Worldcom. Lagstiftningen gäller alla 
börsnoterade bolag i USA men den har även påverkat länder utanför USA 
eftersom även icke-amerikanska bolag berörs av de nya reglerna, bland annat en 
rad svenska bolag. Nya krav ställs inte bara på företaget utan gäller även revisorer 
och övervakningsorgan, såsom styrelseledamöter. Syftet med regelverket är att 
minska risken för felaktig rapportering och bedrägerier men det ska även bidra till 
en förbättring av den finansiella rapporteringen. Det anses vara allt viktigare att 
bolag har en korrekt och pålitlig rapportering till marknaden29.  
 
Genom att garantera att innehållet i den finansiella rapporteringen stämmer 
överens med verkligheten ska investerarnas förtroende för aktiemarknaden kunna 
återställas och förbättras. Detta uppnås genom strängare krav på redovisning och 
information till aktiemarknaden, högre krav på revisorers oberoende och 
professionalism, krav på interna strukturer för revision och informationslämning 
till marknaden samt stränga straff för brott mot lagen. SOX innebär även att bolag 

                                                 
28 http://www.uksa.org.uk/Corporate_Governance_Cadbury_1992.pdf Report of the committé on 

the Financial Aspects of Corporate Governance  
29 Svernlöv, C. och Blomberg, E. Sarbanes-Oxley Act – USA:s hårda svar på 

redovisningsskandalerna    
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ska inrätta revisionsutskott som bland annat ska utse bolagets revisorer och 
övervaka revisorernas arbete, bolagets redovisning och dess kontrollsystem. 
Enligt lagen ska varje medlem i utskottet vara styrelseledamot i bolaget samt vara 
oberoende30. 
 
Section 404 i SOX behandlar den interna kontrollen över den finansiella 
rapporteringen och är den del som kräver mest anpassning och skapar mest arbete 
för företagen. För bolagen innebär detta att de ska kunna påvisa att de har interna 
kontroller för säkerställning av att inga materiella fel uppkommer i resultat- och 
balansräkning31. Med hjälp av bra interna kontroller blir det lättare att upptäcka 
risker vid fel eller bedrägerier i tid. Vidare innebär lagen att företagsledningen ska 
identifiera risker kring den finansiella rapporteringen och besluta hur dessa ska 
hanteras. Rapporteringen granskas av de externa revisorerna som i sin tur lämnar 
en egen bedömning av den interna styrningen och kontrollen. Om arbetet skulle 
genomföras på fel sätt kan det medföra stränga straff för företagsledningen och 
revisorerna om deras rapportering är felaktig. 
 
Anpassningen till SOX innebär ett ständigt anpassande för företagen då det 
kommer nya utmaningar hela tiden. Dokumentationen ska anpassas till 
verksamhetens förändring och utveckling samt till nya och ändrade krav. Ett 
korrekt genomförande av kraven och anpassningen till SOX innebär en utmärkt 
grund för effektivisering av kontroller, processer och utveckling av 
riskhantering32. Utvärdering av system för intern kontroll är enligt SOX en 
resurskrävande anpassning. Anpassningen till regelverket innebär att 
utvärderingen av verksamheten kan leda till bättre kvalitet i den finansiella 
informationen och ge ett bättre underlag för affärsmässiga beslut samt att 
kontrollarbetet ger möjlighet till förbättring av styrning och uppföljning.  
 
Marknaden värderar kvaliteten högt i de finansiella rapporter som påverkar 
företagets förtroende som i sin tur kan påverka villkoren för kapitalanskaffning. 
Detta kan leda till att vissa bolag själva kommer att vilja gå ännu längre än vad 
lagen kräver med sin interna kontroll för att bygga upp sitt förtroende.  
 
 

2.3.3 Svensk kod för bolagsstyrning 
 
För att stärka förtroendet på den svenska kapitalmarknaden tillsattes kodgruppen 
år 2003 av förtroendekommissionen. Denna grupp tillsattes för att utarbeta förslag 

                                                 
30 Ibid 
31 Bedard J; Graham L; Hoitash R; Hoitash U “Sarbanes -oxley section 404 and internal controls” 
32 http://www.kpmg.se/pages/102101.html  
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till en kod för bolagsstyrning i Sverige33. Koden är till för att förbättra den 
svenska bolagsstyrningen och för att ge alla svenska bolag samma förutsättningar 
att följa de aktuella regelverken och förordningarna. Koden är en norm för vad 
som anses vara bra bolagsstyrning och den ska användas som ett komplement till 
nuvarande lagar så som t.ex. Aktiebolagslagen (ABL)34. Genom att i första hand 
vända sig till stora aktiebolag som är noterade kan de komma att föregå mindre 
bolag. Även att kunna attrahera och skapa förtroende och kunskap hos utländska 
investerare är ett syfte med koden. För koden gäller ”följ eller förklara” vilket 
innebär att företag som inte följer de regler som beskrivs i koden är skyldiga att 
förklara varför detta inte görs. Bolag som inte följer koden och inte lyckas 
presentera rimliga motiv för detta löper enligt en av kodens grundstenar risk att 
drabbas av sämre förtroende på kapitalmarknaden vilket i sin tur kan inverka 
skadligt på bolagets värde. Alla typer av företag rekommenderas att följa koden så 
gott det går för att behålla och även öka sitt förtroende på kapitalmarknaden35. Av 
de företag som valt att tillämpa koden följer en tredjedel kodens samtliga regler36. 
Avsikten är att alla börsnoterade bolag ska följa koden men målet är att först 
modifiera och utvärdera hur tillämpningen av koden har gått innan även mindre 
bolag ska börja använda den37.  
 
För att bidra till samhällsekonomisk effektivitet och tillväxt handlar 
bolagsstyrning om att styra bolag så att de uppfyller ägarnas krav på avkastning på 
det investerade aktiekapitalet. En snabb utveckling har skett inom 
bolagsstyrningsområdet vilket har lett till uppkomsten av regelsamlingar för 
bolagsstyrning i ett stort antal länder i den industrialiserade världen. Riktlinjer för 
bolagsstyrning har utarbetats bland annat inom EU och med den svenska koden 
för bolagsstyrning har även Sverige fått en motsvarande regelsamling. Koden 
bygger dels på svenska traditioner för bolagsstyrning och den svenska 
Aktiebolagslagen. Även Cadbury-rapporten, SOX och EU:s initiativ har lett till 
utvecklingen av den svenska bolagskoden. Utöver Aktiebolagslagens minimikrav 
anger koden en norm för vad som i allmänhet anses vara god bolagsstyrning. 
Därmed avviker koden på viktiga punkter från den anglosaxiska praxis som blivit 
vanlig i många andra länder. Koden syftar till att förbättra bolagsstyrningen i 
svenska börsnoterade bolag och är näringslivets självreglering38. 
Stockholmsbörsen började den 1 juli 2005 tillämpa Svensk kod för bolagsstyrning 
för alla bolag på börsens A-lista och för bolag på O-listan med marknadsvärde 
över tre miljarder kronor. Svensk kod för bolagsstyrning syftar till att förbättra 

                                                 
33 SOU 2004:47 Näringslivet och förtroendet  
34 SOU 2007:56 Genomförande av 2006 års revisorsdirektiv 
35 SOU 2004:46  Svensk kod för bolagsstyrning  
36 Svernlöv, C. Bolagskoden fungerar väl – en tredjedel följer alla regler  
37 SOU 2007:56 Genomförande av 2006 års revisorsdirektiv 
38 SOU 2004:46  Svensk kod för bolagsstyrning  
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styrningen av svenska bolag vilket i sin tur förbättrar förtroendet för företagen på 
kapitalmarknaden och hos allmänheten.   
 
I koden definieras revisorns uppgift som följer: Bolagets revisor ska granska 

räkenskaperna och styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i den 

utsträckning som följer av god revisionssed39. I koden ställs alltså inte några 
ytterligare krav på revisorn än de som man hittar i ABL 9 kap 3 §. Däremot har 
revisorns roll kommit att ändras på grund av att det i koden har införts en 
anvisning gällande revisionsutskott. Koden säger att styrelsen ska inrätta ett 
revisionsutskott som ännu ett led i att öka förtroendet på kapitalmarknaden40. Det 
är idag vanligt att de börsnoterade aktiebolagen har ett revisionsutskott som en 
följd av kodens införande.  
 
Reglerna för bolagsstyrning utvidgas och skärps från och med den 29 juni 2008 då 
koden kommer att omfatta samtliga börsnoterade bolag i Sverige41. Antal bolag 
som omfattas av koden kommer därmed att utvidgas från under 100 till cirka 325. 
Kodens lagstadgning baseras på kraven som framställs i 8:e direktivet från EU 
och innebär att det införs krav på revisionsutskott42.   
 
 

2.3.3.1 COSO  
 
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) 
utformades för mer än tio år sedan och är ett sammanhållet ramverk för intern 
styrning och kontroll43. Syftet med ramverket är att företagen ska förbättra 
styrningen och kontrollen av verksamheten. Den tidsperiod då ramverket 
utformades präglades av en rad uppmärksammade finansiella skandaler. Ett behov 
av ett ramverk som hade tydliga riktlinjer och anvisningar med 
företagsövergripande riskhantering växte fram. Ramverket behandlar 
företagsövergripande riskhantering som handlar om risker och möjligheter som 
påverkar skapandet eller bibehållandet av värden och definieras på följande sätt: 

 
”Företagsövergripande riskhantering är en process som 

genomförs av en organisations styrelse, ledning och annan 

personal, och som genomförs i ett strategiskt sammanhang och 

över hela företaget, utformad för att identifiera potentiella 

händelser som kan påverka organisationen och hantera risker 

                                                 
39 SOU 2004:46  Svensk kod för bolagsstyrning sid: 42 
40 SOU 2004:46 Svensk kod för bolagsstyrning  
41 FAR SRS remissyttrande på SOU 2007:56 Genomförandet av 2006 års revisorsdirektiv  
42 Bergman Marcus, C. Krav på revisionsutskott i alla börsnoterade bolag 
43 FAR:s revisionsbok, 2004 
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inom ramen för dess riskaptit och ge rimlig försäkran om att 

organisationens mål uppnås44.” 
 

COSO är det ramverk som företag rekommenderas att följa i både Svensk kod för 
bolagsstyrning och SOX. COSO definierar utgångspunkterna för god intern 
kontroll, hur potentiella risker i verksamheten ska identifieras och hur en 
kontrollstruktur kan sättas upp för uppföljning av styrning och riskhantering.45 

 
 

2.4 Förtroendesituationen i Sverige 
 
De finansiella skandalerna i USA och Sverige har lett till minskat förtroende för 
näringslivet och dess beslutsfattare samt bolagens revisorer46. Förtroendeaspekten 
har väckt stor uppmärksamhet i media. Enligt samhällsfilosofen Francis 
Fukuyama definieras förtroende som ”den förväntan beträffande av andra 

medlemmar av en gemenskap som uppstår när denna gemenskap präglas av 

konsekvent, hederligt och samarbetsinriktat beteende grundat på allmänt 

accepterade normer”47. En av hörnstenarna i ett väl fungerande samhälle är ett 
starkt förtroende framför allt i näringslivet. Det måste finnas ett samspel som 
baseras på tillförlitlighet mellan samhällets individer och ekonomiska aktörer för 
att bygga en stark relation. Detta för att kunna lita på att andra följer regelverk och 
att skriftliga och muntliga avtal efterföljs. Förtroende är även viktigt för att kunna 
attrahera kapital till bolagen och för dess ekonomiska tillväxt. Ett förlorat 
förtroende skulle innebära stora risker, högre kostnader för bolagen och därmed 
en sämre marknadsekonomi48. För att lösa dessa förtroendeproblem har 
förtroendekommissionen tillsatt kodgruppen som utarbetat förslaget ”svensk kod 
för bolagsstyrning”49. Syftet med bolagskoden är att förbättra bolagsstyrningen 
och därigenom stärka förtroendet för revision. Detta är särskilt viktigt för bland 
annat aktieägarna som förväntar sig pålitlig information ifrån bolagets 
årsredovisningar50. 
 
Under åren 1980 och 2000 hade den så kallade börsbubblan en viktig del i 
förtroendefrågan för företagen. Aktieägarna hade under dessa år kunnat beskåda 
kraftiga börsuppgångar men när börsbubblan sprack försämrades förtroendet för 

                                                 
44 Ibid 
45 FAR:s revisionsbok, 2004 
46 SOU 2004:47 Näringslivet och förtroendet 
47 Fukuyama: Trust, The Social Virtues and the Creation of Prosperity 
48 SOU 2004:47 Näringslivet och förtroendet 
49 SOU 2004:46 Svensk kod för bolagsstyrning 
50 Ibid 
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storföretagen. I takt med att aktieägare och fondsparare såg sina besparingar 
minska ökade missnöjet hos allmänheten på ledande beslutsfattare med avseende 
på deras storlek av fallskärmar och bonusavtal. Under de senaste tio åren har 
förtroendet för storföretagen sjunkit kraftigt och förklaringar till detta anser 
förtroendekommissionen är brister inom löne- och ersättningssystem som 
exempelvis höga fallskärmsavtal och höga löner till ledande beslutsfattare51. En 
annan företeelse är dålig kontroll över bolagen samt misskötsel av verksamheten 
där bokföringsbrott och bedrägerier är särskilt allvarliga ur förtroendesynpunkt. 
Trots en sjunkande förtroendesituation bedöms Sverige vara ett land med låg 
korruption enligt Transparency Internationals jämförelse i förtroende för 
storföretag52.  
 
 

2.5 Revisorns oberoende och självständighet 
 
Efter alla skandaler inom näringslivet har revisorns ställning som en oberoende 
part blivit omdiskuterad i många debatter. Revisorn har många gånger utpekats 
som ansvarig tillsammans med ledande beslutsfattare. I främst Aktiebolagslagen 
(ABL) och Revisorslagen (RL) finns kravet för revisorns oberoende reglerat. 
Revisorns främsta uppgift är att bidra till ett ökat förtroende för de finansiella 
rapporterna genom att ge en rättvisande bild av det granskade företaget. I 
Revisorslagen finns ett krav att revisorn måste vara oberoende av företaget, detta 
för att objektivt kunna säkerställa den ekonomiska informationen och ge 
trovärdighet på kapitalmarknaden53. Revisorn ska dessutom följa god 
redovisningssed. Vad begreppet god redovisningssed innebär finns inte entydigt 
förklarat i någon lag utan grundas på normer och praxis54. Revisorns handlande i 
en viss beroendesituation måste utvärderas, vara etiskt riktig och yrkesmässig för 
att revisorn ska kunna behålla rollen som en oberoende part. ABL innehåller 
jävskataloger som anger när en revisor är jävig. Exempelvis anses en revisor jävig 
och får inte vara revisor om denne är delägare eller styrelseledamot i bolaget55. 
 
Frågorna kring revisorns oberoende har ökat i och med att behovet av tillförlitlig 
information har tilltagit på kapitalmarknaden. Då kraven på revisionen har ökat 
har även en bredare och djupare kompetens efterfrågats hos revisorn och 
revisionsbyråerna. Anpassningen har lett till strängare reglering både nationellt 
och internationellt. Några av frågorna har varit hur revisionen kan säkerställas så 

                                                 
51 SOU 2004:47 Näringslivet och förtroendet  
52 http://www.transparency-se.org/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1 
53 FAR, Aktiebolagslagen, 2006 
54 Prop. 2000/01:146 
55 FAR:s samlingsvolym – Del II, Aktiebolagslagen, 2006 
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att revisorn kan utföra sina uppdrag med opartiskhet, självständighet och 
objektivitet56. 
 
 

2.5.1 Analysmodellen 
 
I Revisorslagen trädde en analysmodell i kraft 2002 för att säkerställa en 
oberoende revision57. Analysmodellen (se bilaga 1) ska fungera som en prövning 
av revisorns opartiskhet, självständighet samt objektivitet.  
 
Revisorslagen är avsedd att främja förtroendet för företagens finansiella 
rapportering samt förstärka förtroendet för revisorns oberoende58. En revisor ska i 
revisorsverksamheten utföra sina uppdrag med opartiskhet och självständighet 
samt vara objektiv i sina ställningstaganden59. Enligt analysmodellen ska en 
revisor kritiskt granska sitt oberoende i ett revisionsuppdrag och avsäga eller 
avböja om det strider mot oberoendet60. Analysmodellen tar hänsyn till hur 
omständigheter ser ut i de enskilda fallen och om det finns eventuella hot mot 
förtroendet kan modellen vara till hjälp för att minska eller eliminera dessa hot. 
Analysmodellen ska betraktas i enlighet med EU:s rekommendation. EU-
rekommendationen innehåller endast minimiregler så att enskilda medlemsländer 
kan lägga till eventuellt strängare nationella regler. EU:s analysmodell belyser 
likasom Revisorslagen de hot som kan rubba revisorns oberoende61. Finns det ett 
intressehot, det vill säga om revisorn har ett ekonomiskt intresse i 
uppdragsgivarens verksamhet, ska revisorn avböja eller avgå. Andra exempel på 
hot som kan rubba revisorns oberoende är självgranskningshot, partställningshot, 
vänskapshot samt skrämselhot62. Ett självgranskningshot föreligger exempelvis 
när en revisor deltar vid upprättandet av räkenskaper för en klient och har vid 
fristående rådgivning gett råd eller liknande i en fråga till klienten. Det kan då 
uppkomma en situation som gör att revisorn måste ta ställning till denna fråga. Är 
rådgivningen av okomplicerad karaktär bör förtroenderisken vara låg63. Har 
revisorn i ett annat sammanhang agerat till stöd för eller mot klientens ståndpunkt 
i en rättslig eller ekonomisk fråga och det råder meningsskiljaktigheter är det ett 
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så kallat partställningshot. Vänskapshot uppkommer när revisorn har en nära 
personlig relation med revisionsklienten vilket kan medföra att revisorn anpassar 
sig till klientens intressen. Ett skrämselhot föreligger om klienten utför 
påtryckningar och hot gentemot revisorn. Alla dessa företeelser hotar revisorns 
möjlighet att objektivt kunna utföra sina uppdrag64.  
 
Revisorn ska i analysmodellen genomgå tre olika steg. I det första steget ska 
revisorn identifiera förtroendeskadliga förhållanden. Inför varje nytt 
revisionsuppdrag ska revisorn pröva om det föreligger jäv i uppdragssituationen 
enligt jävsreglerna i Aktiebolagslagen. Det får inte heller förekomma några hot 
som tidigare beskrivits. Det andra steget är att eliminera förtroendeskadliga 
förhållanden. Revisorn måste avböja eller avgå från ett uppdrag om det skulle vara 
förtroendeskadligt för revisorn. Det sista steget i analysmodellen är att revisorn 
ska dokumentera sina ställningstaganden i en analys65. Försummar revisorn att 
dokumentera sina beslut eller underlåter sig att följa de regleringarna med 
avseende på redovisning riskerar revisorn att få disciplinära och 
skadeståndsrättsliga straff. Dessutom riskerar revisorn sin auktorisation vid grov 
försummelse66. 
 
 

2.6 Revisionsutskott 
 
Det engelska begreppet audit committee har ofta och länge översatts med 
revisionskommitté men kallas nu revisionsutskott då kommittéerna inte är 
självständiga organ med egen beslutanderätt utan beredningsorgan till styrelsen67. 
Efter flera finansiella skandaler där bland andra investerare drabbades hårt hade 
förtroendet minskat för de interna kontrollsystemen varpå införandet av 
revisionsutskott uppkom för att undvika fortsatta bedrägerier och för att kunna 
skapa mer pålitliga finansiella rapporter68. Revisionsutskottet har sitt ursprung i 
den anglosaxiska världen där det finns välutvecklade regelverk för hur ett 
revisionsutskott ska sammansättas och vad det ska arbeta med. Det är i flera 
länder obligatoriskt att ha revisionsutskott och i USA är det genom SOX lag på att 
börsnoterade bolag ska ha ett revisionsutskott69. Även i Storbritannien är det 
vanligt för börsnoterade bolag att ha revisionsutskott sedan Cadbury-rapportens 
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förslag 1992. Cadbury-rapporten har varit vägledande i Europa inom utformandet 
av bolagskoder70. I en undersökning av Per Thorell om förekomsten av 
revisionsutskott i svenska företag fann han att det år 2000 fanns 13 utskott i 
svenska börsbolag och år 2006 hade 74 stycken bolag utskott71. Antal bolag med 
revisionsutskott har alltså ökat kraftigt sedan år 2000. 
  
På den internationella kapitalmarknaden värdesätts revisionsutskotten och 
förekomsten av dessa är ofta en självklarhet samt en viktig aspekt för förtroendet 
av företagets styrning och kontroll. Genom att bidra till hög kvalitet i den 
finansiella rapporteringen och god intern kontroll anses revisionsutskotten utgöra 
en central del av ägarstyrningen. Arbetsuppgifterna i utskotten varierar mellan 
olika företag och länder. De viktigaste motiven till införandet av revisionsutskott 
har i bolagskoden varit riskreducering för oegentligheter, att förbättra tilltro, att 
förbättra innehållet av de finansiella rapporterna, att säkra en kvalificerad och 
oberoende granskning av bolagen, att genomlysa kontakterna mellan revisorn och 
ledningen, att involveras i valet av externa revisorer samt att stärka den interna 
revisorns ställning.  
 
Att införa ett revisionsutskott är i dagsläget inte lagstadgat i Sverige men det finns 
med som en rekommendation i den svenska bolagskoden vilket gör att många 
företag har inrättat revisionsutskott i Sverige. 
 
 

2.6.1 Sammansättning  
 
Koden för svensk bolagsstyrning anger ett krav på minst tre ledamöter. Med färre 
än tre ledamöter har revisionsutskotten svårt att möta kraven som ställs och fler 
ledamöter kan leda till ineffektivitet i arbetet72. Majoriteten i revisionsutskottet 
ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och minst en 
ledamot ska vara oberoende i förhållande till bolagets största ägare73. Efter 12 år 
som ledamot i ett utskott anses personen inte längre vara oberoende vilket då leder 
till att personen inte längre kan vara ledamot i det utskottet74. I den svenska 
bolagskoden regleras inte att någon av ledamöterna i utskottet ska ha 
redovisnings- eller revisionskompetens. Det finns inte heller några andra 
regleringar angående ledamöternas kompetens. Dock finns det i EU: s förslag till 
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nytt revisionsdirektiv krav på att minst en ledamot ska ha särskild redovisnings- 
eller revisionskompetens75.  
 
Ledamöterna i utskottet består av styrelseledamöter i bolaget men en del 
styrelsemedlemmar kan uteslutas från möjligheten att vara ledamot i utskottet på 
grund av reglerna kring oberoende. Det är därmed av stor vikt att hänsyn tas till 
oberoendet när ledamöter tillsätts i ett utskott. Det kan inte vara en person utanför 
styrelsen som ingår i ett utskott. Styrelseordförande får vara medlem i utskottet 
men inte vara utskottets ordförande76.  
 
 

2.6.2 Funktion och ansvarsområde  
 
I den svenska bolagskoden framgår tydligt vad som är revisionsutskottens 
ansvarsområden. Där står att ett revisionsutskott ska77:  
 

• Svara för beredningen av styrelsens arbete med att kvalitetssäkra bolagets 
finansiella rapportering 

• Fortlöpande träffa bolagets revisor för att informera sig om revisionens 
inriktning och omfattning samt diskutera samordningen mellan den 
externa och interna revisionen och synen på bolagets risker 

• Fastställa riktlinjer för vilka andra tjänster än revision som de externa 
revisorerna får tillhandahålla bolaget 

• Utvärdera revisionsinsatsen 

• Biträda bolagets valberedning vid framtagandet av förslag till revisorer 
och förslag till arvodering av revisionsinsatsen 

 
Revisionsutskottets viktigaste uppgift är att säkerställa att företaget tillämpar 
gällande regelverk på redovisningsområdet och således kvalitetssäkra den 
finansiella rapporteringen. Ansvaret för redovisningen och den interna kontrollen 
ligger hos styrelsen även om en stor del av detta arbete delegeras till företagets 
ledning. Revisorerna bör kommunicera med styrelsen när det gäller de 
övergripande revisionsfrågorna men när ett revisionsutskott inrättas är det 
utskottet som tar över det mesta av den löpande kontakten med revisorn. Revisorn 
bör diskutera revisionsfrågor direkt med utskottet när ett sådant har införts. Det är 
dock viktigt att revisorerna fortfarande har en direktkontakt med styrelsen78. 
Utskottet ska även tillsammans med revisorerna gå igenom planeringen av 
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revisionsarbetet. De ska också ta hänsyn till revisorernas rekommendationer och 
när revisorerna anser att åtgärder behöver vidtas79. En revisor ska vara opartisk 
och självständig och i svenska bolag är de skyldiga att granska styrelsens och den 
verkställande direktörens förvaltning. För att skydda revisorns oberoende och 
undvika jävsituationer får denna inte utföra revisionsuppdrag i företag där 
revisorn har ett egenintresse80. 
 
Ett revisionsutskott utgör en viktig funktion för att höja kvaliteten i den 
ekonomiska rapporteringen. Då det slutliga ansvaret för den interna kontrollen 
åligger företagets styrelse blir revisionsutskottets uppgift att bistå styrelsen med 
att övervaka företagets arbete med intern kontroll och se till att denna är effektiv. 
Utöver detta ska utskottet säkerställa att kommunikations- och 
rapporteringsprocesser har inrättats samt att tillämpliga lagar och förordningar 
efterföljs. Syftet med revisionsutskotten är att stärka de oberoende 
styrelseledamöternas ställning i styrelsen och skapa en balans mellan dessa och 
företagsledningen. Utöver detta ska utskottet stärka övervakningen av 
revisionsarbetet samt framtagandet av de finansiella rapporterna. Bolagets 
redovisning och kontrollsystem övervakas av utskottet oberoende av 
företagsledningen och utskottet är även med vid valet av en revisor eller 
revisionsbyrå för företagets externrevision81. När stora regeländringar inträffar 
inom redovisningen ska utskottet vara väl förberett på det och se till vilka 
konsekvenser det kan få för bolaget82.  
 
 

2.6.3 Effektivitet 
 
Det finns enligt DeZoort fyra komponenter som bidrar till effektivitet i ett 
revisionsutskott. Dessa fyra är: sammansättning, auktoritet, resurser och 
arbetsamhet83. Sammansättningen av medlemmarna i revisionsutskottet spelar en 
betydande roll när det kommer till hur effektivt utskottet är. Ledamöternas 
oberoende är av stor betydelse eftersom de ska kunna ta beslut som objektivt 
gynnar aktieägarna. Även personkemi och personlighetstyp på medlemmarna i 
utskottet bör beaktas, till exempel ifall ett utskott med flera starka ledartyper eller 
med medlemmar som alltför mycket förlitar sig på den ekonomiska experten 
skapar ineffektivitet i utskottet. Nyckelord när det gäller revisionsutskottets 
sammansättning är expertis, oberoende, integritet och objektivitet. Den andra 
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komponenten som bidrar till ett effektivt utskott är auktoritet inom utskottet. 
Denna faktor stödjer sig på vilka ansvarsområden utskottet har, vilket inflytande 
medlemmarna har samt vilka lagar och förordningar de ska följa sig efter. I 
Sverige är det den svenska bolagskoden som utskotten ska följa på samma sätt 
som USA följer SOX. Utskottens auktoritet handlar även om hur deras relation är 
till styrelsen och de interna och externa revisorerna i bolaget. Den tredje 
komponenten är resurser som innebär att utskotten ska ha de resurser som krävs 
för att de ska kunna utföra ett bra arbete. Utskotten ska ha tre till sex medlemmar 
för att kunna uppnå givande diskussioner. I bolagskoden regleras att utskotten ska 
bestå av minst tre medlemmar. Utöver detta måste utskottet ha tillgång till hela 
styrelsen, både interna och externa revisorer och juridisk rådgivning. Den sista 
komponenten för att nå effektivitet i utskotten är arbetsamhet. Det innebär att 
utskottets medlemmar flitigt ska arbeta för aktieägarnas intresse och att 
medlemmarna ska kunna informera och även svara på frågor från ledningen och 
revisorerna på företaget84.   
 
 

2.6.4 För- och nackdelar 
 
Revisionsutskott är ett sätt att säkerställa att tillräckliga resurser avsätts för att 
styrelsen ska kunna hantera viktiga frågor i den finansiella rapporteringen. Det 
bidrar även till att förbättra systemet för intern kontroll och finansiell rapportering 
då det i styrelsens ordinarie arbete kan vara svårt att avsätta tillräcklig tid för den 
fördjupning som krävs. Revisionsutskott bör utses för att förbättra den interna och 
externa revisionen samt för att stärka den externa revisionens oberoende och 
minska misstro mot revisorns oberoende. Ett införande av ett revisionsutskott kan 
i många fall hindra eventuella finansiella skandaler i framtiden. I en undersökning 
i USA hösten 2004 svarade 70,5 % av de amerikanska tillfrågade bolagens 
revisionsutskott att ett effektivt revisionsutskott hade kunnat förhindra 
skandaler85. Ett effektivt utskott ska kunna upptäcka bedrägerier och därmed 
skapa en säkerhet inte minst för investerarna. För investerarna betyder ett 
revisionsutskott att företaget har trovärdiga finansiella rapporter. Ett effektivt, 
starkt och oberoende utskott har allt mer kommit att bli en oumbärlig del av 
ledningen i större bolag86. Företag som verkar internationellt kommer i kontakt 
med revisionsutskott ofta och för dem är det oftast en självklarhet att bolagen har 
ett utskott. På den internationella marknaden värdesätts att bolaget har ett 
revisionsutskott vilket utgör ett skäl till att inrätta ett87. 
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Inrättande av ett revisionsutskott medför ökade administrativa kostnader för 
bolaget. Det kan också leda till att vissa styrelseledamöter kan få ett 
informationsövertag och styrelseledamöternas samarbete kan påverkas negativt88. 
Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR) är kritiska mot införandet av krav på 
revisionsutskott i börsnoterade företag eftersom revisionsutskott är en stor 
förändring som eventuellt kan avstanna en positiv utveckling av den svenska 
koden för bolagsstyrning89. Vidare anser de att de nuvarande reglerna är oklara 
och kan leda till rättsosäkerhet för revisorerna. Det är därför viktigt att 
utvecklingen tar stor hänsyn till reglerna om revisorns självständighet och 
opartiskhet90. En annan kritiker till revisionsutskott är Caj Nackstad som i sin 
argumentation menar att dessa skapar byråkrati och försämrar kommunikationen i 
bolaget samt att revisorns budskap till styrelsen kan försenas och förvanskas men 
också att revisorns arbetsmöjligheter försämras91. 
 
 

2.7 Sammanfattning 
 
Ägandet av företag har idag blivit allt mer internationellt och därigenom spelar 
också de utländska förhållandena en allt större roll för Sveriges del, inte minst när 
det handlar om revisionsutskott. Många regler och idéer har sitt ursprung från 
andra länder och när det gäller revisionsutskott och uppkomsten av dessa kommer 
mycket från USA. Ett bevis på det är just redovisningsskandalerna Enron och 
Worldcom som ledde till uppkomsten av SOX. Denna kod har senare spelat en 
roll för utvecklingen av den svenska bolagskoden. Även om många regler har sitt 
ursprung från andra länder går de inte direkt att överföra dessa regler till Sverige 
eftersom regelsystem och lagstiftning skiljer sig åt mellan länderna. Några 
exempel på skillnader är att ägarstrukturen ser olika ut, ledning och styrelsens 
befogenheter skiljer sig åt samt att utländska regler i många fall är överflödiga. En 
ytterligare aspekt är att den svenska Aktiebolagslagen (ABL) är mycket 
utförligare inom detta område jämfört med utländska lagar92. Kanske är det så att 
revisionsutskott aldrig hade upprättats i Sverige om inte Sverige påverkats i så 
hög grad av de internationella förhållandena. Det är något som i dagens samhälle 
inte går att undvika, det mesta sker i ett internationellt perspektiv och Sverige 
måste följa med i utvecklingen.  
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3. Metod 
 
 
 

I detta kapitel presenteras de metoder som valts och argument för val av metod 

och tillvägagångssätt för att uppnå syftet med detta examensarbete. Därefter 

beskrivs hur insamlandet av data och urvalet genomförts. Slutligen ges kritik mot 

befintlig metod och befintliga källor. Detta för att läsaren tydligt ska kunna se 

vilket tillvägagångssätt som använts i studien.  

 
 

3.1 Val av metod 
 
Det finns två olika forskningsstrategier att använda vid en företagsekonomisk 
undersökning, kvantitativ och kvalitativ93. Detta är ett bra sätt att klassificera 
tillvägagångssättet i en studie av denna typ och en tydlig bild fås av vilket 
tillvägagångssätt forskaren har använt sig av. Den kvantitativa metoden 
kännetecknas av prövning av teorier och framställs ofta som om den är inriktad på 
mätning med hjälp av siffror. Forskaren vill ofta kunna generalisera sina 
slutsatser. Den kvalitativa metoden däremot kännetecknas av ett tolkande synsätt 
där forskaren använder sig av ord för att presentera hur den sociala verkligheten 
ser ut. Forskaren letar efter förståelse av värderingar och uppfattningar94. 
 
 

3.1.1 Kvalitativ metod 
 
I denna undersökning valdes en kvalitativ metod eftersom ett fåtal revisorer har 
intervjuats och syftet med detta var att uppnå en öppenhet i svaren. Målet var djup 
och detaljrikedom i svaren och detta skulle inte en kvantitativ metod resultera i. 
Därför ansågs detta tillvägagångssätt vara det bästa vid denna typ av studie. Den 
kvalitativa metoden kännetecknas av ett tolkande synsätt och teorigenerering95. 
Eftersom endast ett fåtal intervjuer har genomförts inriktades studien istället på att 
få fram olika nyanser i respondenternas svar utan att dra några generella slutsatser 
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för alla revisorer. För att få denna nyans ska koncentration ske på ett fåtal 
respondenter och vid val av metod lämpade sig den kvalitativa metoden bättre96.  
 
Vidare valdes denna metod för att få en helhetsbild och djupare förståelse för 
revisorernas åsikter. Problemformuleringen handlar till stor del om förtroende 
vilket är ett subjektivt begrepp och därför lämpade sig den kvalitativa ansatsen 
bättre än den kvantitativa. En fördel med den kvalitativa ansatsen är att det är en 
flexibel metod, till exempel kunde följdfrågor ställas och därmed kunde 
förståelsen bli bättre för ett givet svar. Ytterligare motivering till valet av denna 
metod är att djupa svar som fås genom intervjuer efterfrågades. Den kvalitativa 
metodens förespråkare framhåller öppenhet, detaljrikedom, nyansering och 
unikhet hos respondenterna som metodens främsta fördelar97. Med denna metod 
var det lättare att få fram idéer och utrymme lämnades för tolkning av svaren.  På 
detta vis tillvaratogs det unika i varje respondents svar, till skillnad från 
exempelvis enkäter som ger mer generella svar.  
 
 

3.1.2 Induktiv ansats 
 
Eftersom undersökningen har ett kvalitativt angreppssätt gav detta en induktiv 
inriktning på studien. Den induktiva ansatsen innebär att man går från empiri till 
teori vilket betyder att forskaren går ut i verkligheten utan förväntningar och 
samlar in sina data. Därefter systematiseras det insamlade data och teorierna kan 
sedan formuleras. Denna typ av ansats har bäst formulerats av Glaser & Strauss 
som kallar detta grundad teori98. Deras ideal var att verkligheten, alltså det som 
observerades, skulle bilda utgångspunkt för teorin99.  
 
I den deduktiva ansatsen skapar forskaren sig förväntningar om världen och 
samlar sedan in empiri för att se om dessa föreställningar stämmer överens med 
verkligheten. Denna metod kan leda till att forskaren får tunnelseende och samlar 
bara in de data han har förväntningar om och riskerar då att förbise annan viktig 
information100. På grundval av detta valdes den induktiva ansatsen eftersom den är 
den mest lämpade för denna studie. Det fanns inga förväntningar om vad 
revisorerna skulle anse om revisionsutskotten och således var inte avsikten att 
undersöka om förväntningarna stämde med verkligheten. Inga hypotesprövningar 
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har gjorts i studien. Empirin studerades utan några föreställningar enligt den så 
kallade grundade teorin.  
 
 

3.2 Datainsamlingsmetod 
 
De data som samlats in består av både primär- och sekundärdata. Primärdata är 
data som samlas in av forskaren för första gången medan sekundärdata således är 
data som redan samlats in av andra101. Undersökningen består mestadels av primär 
data men även delvis av sekundärdata för att kunna kontrollera och ge stöd för de 
argument som förs fram.  
 
 

3.2.1 Primärdata  
 
Den teknik som använts när det gäller insamlandet av primärdata är enskilda 
telefonintervjuer. I följande avsnitt redogörs för tillvägagångssättet vid 
insamlandet av primärdata.   
 
 

3.2.1.1 Val av intervjumetod  
 
Vid valet att genomföra telefonintervjuer togs hänsyn till tid och relevans för var 
och hur intervjuarna befann sig när intervjuerna utfördes. I undersökningen ansågs 
att svarens relevans som troligen framkom inte spelade någon större roll för om en 
personlig intervju eller en telefonintervju gjordes. Dock finns det en del saker som 
i denna undersöknings fall övervägde att välja telefonintervjuer. En fördel var att 
respondenten inte behövde känna sig obekväm i sin roll som intervjuobjekt. 
Denne befann sig i sin vanliga arbetsmiljö och kunde svara avslappnat och ärligt 
på de ställda frågorna utan att intervjuaren var i dennes närhet och skapade 
otrygghet. Den största fördelen med telefonintervjuerna var att de är mindre 
tidskrävande dels för intervjuaren men även för respondenterna.  
 
Nackdelar med telefonintervjuer var att kroppsspråk och tonläge inte kunde tolkas 
och inte heller kunde en känsla fås av hur atmosfären på hela företaget var102. 
Missförstånd kan då lättare uppstå. Risken för misstolkningar av respondentens 
svar blev även större eftersom intervjupersonen kunde missförstå en fråga och 
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respondenten känner sig obekväm i att få frågan upprepad. Detta har dock försökt 
undvikas genom att frågorna skickades till respondenten innan intervjutillfället. 
Risk fanns även att inte få så uttömmande svar vid en telefonintervju som en 
personlig intervju hade gett. Telefonintervjun kunde även kännas stressig och 
svaren blev därför kanske inte alltid de som skulle ha framkommit vid en mindre 
stressad situation. Det var också svårare att påverka respondenten vid en 
telefonintervju men eftersom detta inte var någon avsikt med undersökningen så 
talade även denna faktor för att telefonintervjuer skulle genomföras framför 
personliga intervjuer.  
 
 

3.2.1.2 Semistrukturerad intervju  
 
Det finns tre sorters intervjutekniker att använda sig av: ostrukturerade, 
strukturerade eller semistrukturerade intervjuer103. I denna undersökning användes 
den semistrukturerade. Vid den semistrukturerade används en intervjuguide men 
intervjupersonen kan ändå svara relativt fritt104. Det blir då lättare att få svar som 
är relevanta för undersökningens syfte. Studien krävde fylliga och detaljerade svar 
och inte svar som lätt kunde kodas. Samtidigt användes en intervjuguide för att 
göra det lättare för intervjuarna och för att frågorna skickades till respondenterna i 
förväg. Eftersom alla författarna av examensarbetet genomförde intervjuer och för 
att då kunna nå en jämförbarhet var även detta ett skäl till att en semistrukturerad 
form valdes. Den valdes framför den strukturella för att intervjuaren skulle ha en 
relativt passiv roll under intervjun. För många följdfrågor ställdes inte då vi delvis 
ville jämföra likheter och skillnader mellan de olika revisionsbyråerna. 
Följdfrågor ställdes dock när något relevant dök upp eller när något svar behövdes 
tydliggöras ytterligare. 
 

 

3.2.1.3 Upplägg av intervjuer  
 
I undersökningen skickades intervjufrågorna ut till respondenterna i förväg så att 
de fick tid på sig att förbereda sig på frågorna, vilket ledde till att bra och 
relevanta svar framkom. På detta sätt kunde tiden under intervjun utnyttjas bättre 
eftersom tid för eftertanke hos respondenterna inte behövdes i samma 
utsträckning. Under telefonintervjuerna spelades hela samtalet in så att 
möjligheten fanns att även efter intervjun kunna lyssna igenom svaren noggrant. 
Därmed kunde svaren tolkas på ett bättre vis jämfört med om endast egna 
ofullständiga anteckningar hade gjorts under intervjun. Då hade det inte varit 
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möjligt att anteckna allt och kanske hade både intervjuare och respondent behövt 
upprepa frågor och svar. Eftersom denna tid med respondenterna sågs som mycket 
värdefull ville den utnyttjas på bästa möjliga sätt. Reliabiliteten i 
resultatredovisningen av intervjuerna har ökat eftersom inspelning har gjorts av 
varje intervju.  
 
Efter det att intervjuerna hade genomförts behandlades och tolkades 
intervjusvaren och därefter gjordes en analys av resultat och slutsatser drogs. Det 
var intressant att titta på om det framkom homogena eller heterogena åsikter och 
uppfattningar under intervjuerna. Om tid hade funnits hade en andra intervju 
kunnat genomföras efter det att sammanställningen från den första intervjun var 
genomförd. När efterbehandlingen av intervjusvaren var gjorda uppstod det 
ytterligare frågor. Dock kunde slutsatser dras och mönster ses efter de åtta 
genomförda intervjuerna trots att möjlighet till en andra intervjuomgång inte 
fanns. Eventuella kunskapsluckor undveks i så stor utsträckning som möjligt 
genom att frågorna var utförliga och väl genomtänkta vid intervjuerna. Den 
negativa effekten av att bara ha en intervjuomgång har försökt att undvikas genom 
att följdfrågor kunde ställas för att göra svaren mer relevanta, detaljrika och 
tydliga vid oklarheter. 
 
 

3.2.1.4 Metod för utformning av intervjuguide 
 
Vid utformningen av frågorna beaktades att respondenterna inte skulle ha 
möjlighet att sväva ut för mycket i sina svar eftersom intervjun vid en utsvävning 
kunde förlora hela sin relevans och tolkningen av svaren bli för svår. Samtidigt 
skulle respondenten ha möjlighet att uttrycka sin personliga åsikt och ändå hålla 
sig inom ramen för frågan. Därför har inte för specifika frågor ställts utan det har i 
undersökningen försökt att hållas delvis öppna frågor så att respondenten inte 
hindrades från att ge ytterligare kommentarer eller synvinklar. Alltför specifika 
frågor är inte förenligt med grundad teori, som studien baseras på, eftersom den 
utgår från att man inte ska ha några förutfattade meningar105. Intervjuguiden som 
skickades till respondenterna i förväg följdes under intervjuerna men eftersom en 
semistrukturerad intervju valts så var det tillåtet att i viss utsträckning avvika från 
intervjuguiden om det uppkom intressanta och relevanta sidospår under intervjuns 
gång. I undersökningen försöktes frågorna i intervjuguiden kopplas till 
forskningsfrågan och ledande frågor försökte undvikas. I studien valdes 16 frågor 
för att det skulle gå att få en översikt och för att det skulle vara genomförbart att 
sammanställa resultaten och fortfarande få fram något meningsfullt från svaren 
och sammanställningen som var relevant för vårt syfte.  
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3.2.2 Sekundärdata 
 
Vid insamlandet av sekundärdata var det första steget att skapa en ordentlig bild 
av ämnet revisionsutskott. Även annan relevant litteratur studerades som var 
relevant för examensarbetets problem. Detta gjordes framförallt genom att studera 
artiklar och tidigare studier gjorda på området. Genom flera artiklar i tidsskriften 
Balans som ges ut av Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR) hittades mycket 
information och därmed kunde en större förståelse skapas inom ämnet. Eftersom 
svenska revisorer har undersökts har Balans varit till hjälp eftersom denna 
tidsskrift behandlar svenska förhållanden.  
 
Vidare har databasen ELIN@Lund som finns att tillgå på Lunds Universitet 
använts. Där har bland annat sökord som: revisionsutskott, revision, finansiella 
skandaler och bolagskoder använts. Detta ledde i stor utsträckning till utländska 
artiklar och trots studiens inriktning på de svenska revisorerna gav detta material 
en bred kunskap om revisionsutskotten. I undersökningen har även statens 
offentliga utredningar använts för att få mer kunskap inom framförallt området 
som behandlar den svenska bolagskoden och förtroende i näringslivet. Även FAR 
har använts vid insamlandet av sekundärdata. De olika revisionsbyråernas 
hemsidor har också tillhandahållit studien med betydelsefull information för 
ämnet.   
 
 

3.3 Urval  
 
För att på bästa möjliga sätt hitta svar på forskningsfrågan var det viktigt att de 
urval som gjordes genomfördes på ett bra sätt. Urvalet av respondenter styrdes av 
avsikten med undersökningen106. Metod- och personval har genomgående gjorts 
med hänsyn tagen till vad som ska uppnås med denna studie.   
 
 

3.3.1 Val av revisionsbyråer och respondenter 
 
Dessa val är viktiga för att empirin ska vara väsentlig och för att uppnå ett så bra 
svar som möjligt på forskningsfrågan. Företag och respondenter valdes därför med 
omsorg.  
 
I undersökningen valdes ett antal respondenter för att få insikt i vilken inställning 
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och tankegång svenska auktoriserade revisorer kan ha när det gäller 
revisionsutskott. Valet av auktoriserade revisorer och inte godkända revisorer 
grundas på att de auktoriserade revisorerna oftast har mer erfarenhet och det ger 
en högre trovärdighet till studien. I valet av vilka bolag som ska ingå i studien har 
avgränsningen dragits till större revisionsbyråer eftersom dessa bäst representerar 
den svenska marknaden eftersom det är här som den största andelen av Sveriges 
revisorer arbetar och dessa byråer är rikstäckande. Det är även dessa byråers 
klienter som påverkas mest av nya regelverk inom redovisningsområdet. 
Revisionsutskott är därmed mest förekommande bland de större byråernas 
klienter. Med hänsyn tagen till problemet som genom detta examensarbete vill 
lösas ansågs det bäst att välja respondenter från olika revisionsbolag och inte 
enbart ett. Då studiens syfte är att ta reda på hur just svenska revisorers inställning 
till revisionsutskott är sågs det som självklart att välja två respondenter vardera 
från de fyra största revisionsbyråerna i Sverige; Ernst & Young, KPMG, Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers och Deloitte. Dessa stora revisionsbyråer valdes 
eftersom mindre byråer inte kommer i kontakt med revisionsutskott på samma sätt 
som de större. De två respondenterna som valdes från vartdera bolag valdes 
slumpvis, det vill säga de två första som hittades som hade någon erfarenhet av 
revisionsutskott valdes. Ett sådant här urval gjordes för att det inte ansågs spela 
någon roll vilken revisor som valdes, bara den uppföljde kriteriet att vara 
auktoriserad revisor och ha någon erfarenhet av revisionsutskott. Samtliga 
respondenter hade väldigt lång erfarenhet inom revisionsyrket, mellan 18 och 35 
år och samtliga blev auktoriserade revisorer 5-6 år efter revisionskarriärens start. 
Av respondenterna var fem män och tre kvinnor.  
 
I studien var en avsikt att det skull framgå om det fanns någon skillnad på de olika 
revisionsbyråernas synsätt. En annan möjlighet kunde vara att deras synsätt skiljer 
sig åt för att företagen har olika företagskulturer och målsättningar, oberoende 
storlek och ursprung. Självklart bör här beaktas att varje revisor från respektive 
bolag kanske inte hade exakt samma åsikter och svar på frågorna som sina 
kollegor på samma bolag. Av denna anledning valdes två personer från varje 
revisionsbyrå för att även här göra en jämförelse vad revisorerna inom samma 
bolag har för likheter och skillnader när det gäller deras inställning till 
revisionsutskott. Detta är en sak som också beaktades vid valet av intervjufrågor. 
Vid val av intervjupersoner skulle åldern på revisorn också kunna 
uppmärksammas men eftersom det av tidsskäl inte fanns möjlighet att leta 
respondenter så utförligt valdes att vid en uppsats av denna karaktär utelämna 
denna punkt. I undersökningen valdes revisorer som både hade god kännedom om 
det egna företaget och aktuella problem inom revisionsområdet för att de 
uppkomna svaren skulle vara givande i studien.  
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3.4 Metodkritik  
 
Den kvalitativa metoden kritiseras ibland för att vara för subjektiv och svår att 
generalisera107. Med subjektiviteten menas att det finns risk att forskaren lägger in 
sina personliga uppfattningar om vad som är viktigast i respondenternas svar. Det 
finns också en viss risk att man genom intervjuer indirekt påverkar respondenten i 
någon riktning. Genom att vara tydliga vid tillvägagångssättet i studien och vid 
resultatredovisningen ska problematiken med subjektiviteten undvikas i denna 
studie. På detta sätt ökar också transparensen i examensarbetet. Med detta menas 
att läsaren inte ska ha några svårigheter att se hur författarna i undersökningen 
konkret har gått till väga108. Svårigheten med att generalisera resultatet är en 
annan aspekt som tagits hänsyn till. Eftersom det i undersökningen har 
genomförts ett fåtal djupare intervjuer är generaliseringen av svaren svår. Dock 
ämnas inte kunna generalisera hela revisorskåren genom denna studie utan viljan 
var att nå fram till olika nyanser och se om det gick att hitta några skillnader och 
likheter i olika revisorers uppfattning om revisionsutskott samt att få en känsla av 
vilka inställningar och åsikter som egentligen finns hos dem som arbetar som 
revisorer i dagens aktiva näringsliv.  
 
Mycket måste tolkas och viktiga lösningar kan komma i skymundan inom den 
kvalitativa forskningen. Denna metod kan vara svår att förstå då utredarens egna 
intressen, värderingar och förutfattade meningar kan få för stort utrymme. Dock 
har utredarna försökt undvika dessa egna intressen och värderingar genom att vara 
objektiva under intervjuerna och slutsatserna. Det kan även framkomma komplexa 
och ostrukturerade svar som helt kan förlora sin mening. Vissa respondenter kan 
dessutom missuppfatta frågan och därmed svara på en fråga som inte ens var 
ställd. Genom att vara tydliga och noggranna vid förberedelsen och utförandet av 
intervjuerna försökte dessa problem undvikas. 
 
Denna ansats är resurskrävande eftersom den tar längre tid att genomföra än till 
exempel enkätundersökningar. Ytterligare kritik mot den kvalitativa metoden är 
att intervjuarna som utfört intervjuerna inte har någon tidigare erfarenhet av detta 
och att intervjuerna därav inte är av den bästa kvaliteten. Dock kan det också vara 
tvärtom, att respondenterna kan känna sig mer bekväma med dessa personer och 
inte vara oroliga att de på något vis skulle bli styrda som de på ett annat vis hade 
kunnat bli av en erfaren intervjuare som exakt vet vad den är ute efter. 
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3.4.1 Validitet och reliabilitet 
 
Begreppen validitet och reliabilitet är viktiga kriterier för att kunna bedöma 
forskning inom företagsekonomin. De är också viktiga kriterier för att höja 
kvaliteten och trovärdigheten på examensarbetet. Validiteten innebär att man har 
mätt det man hade i avsikt att mäta och reliabiliteten innebär att resultatet blir 
detsamma om samma undersökning görs igen109. Det har dock diskuterats ifall 
dessa kriterier är lika relevanta inom den kvalitativa forskningen som inom den 
kvantitativa. Det är svårt att upprepa en kvalitativ forskning eftersom sociala 
miljöer hela tiden förändras110. Därför används här istället begreppen trovärdighet 
och äkthet som fungerar som alternativ till validitet och reliabilitet111.  
 
Trovärdigheten, är låg i det avseendet att klimatet inom revisionsvärlden idag 
ständigt förändras och dagens gällande fakta behöver inte längre vara relevant för 
morgondagen i en värld som utvecklas och förnyas så fort. Trovärdigheten i denna 
studie kommer att göras så hög som möjligt genom att intervjuarna var tydliga 
under intervjuerna vilket leder till trovärdiga svar eftersom det inte blev några 
tveksamheter om vad som egentligen efterfrågades. I undersökningen är även 
resultatredovisningen tydlig och utförlig för att öka trovärdigheten och 
överförbarheten av studien. Det har även varit viktigt att i studien vara noggrann 
så att inte personliga värderingar och föreställningar haft en påverkan. För att 
uppnå så hög äkthet, validitet, som möjligt avsåg intervjuarna att förbereda sig på 
bästa möjliga sätt innan intervjuerna utfördes. De har arbetat med utformningen 
av intervjufrågorna mycket noggrant för att på bästa sätt kunna ge en bra bild och 
ett bra svar på forskningsfrågan. Något som diskuteras inom begreppet äkthet är 
en rättvisande bild112. Det är viktigt att intervjupersonernas åsikter och 
uppfattningar verkligen ger en tillräckligt rättvis bild. För att få en så rättvis bild 
som möjligt har intervjuarna försökt att inte missuppfatta respondenterna. 
Eftersom det valts att bara intervjua auktoriserade revisorer kommer svaren att 
kunna ge en rättvisande bild av dem. Det har varit noggrannhet som gällt för att 
återge intervjusvaren på ett korrekt sätt. 
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3.5 Källkritik 
 
Det är mycket viktigt att vara kritisk mot befintliga källor. När det gäller 
primärdata har den en större trovärdighet än sekundärdata eftersom den är 
insamlad direkt av forskaren. Dock finns det ett par aspekter som bör påpekas i 
examensarbetets primärdata. Respondenterna kan påverkas av intervjuaren. 
Intervjuareffekten är dock inte särskilt stor eftersom intervjuerna på grund av 
tidsbrist valts att göras på telefon. Det som kan påverka respondenten via telefon 
är intervjuarnas sätt att tala och sättet att ställa frågorna samt tonfallet. 
Intervjuarna har gjort två intervjuer var och detta är också något som kan påverka 
utfallet. De är olika i sin intervjuarteknik och respondenterna hade kanske svarat 
annorlunda om någon annan hade intervjuat. Detta kan leda till den så kallade 
intervjuareffekten113. I studien har också beaktats att intervjuarna är orutinerade 
intervjuare och att intervjuerna därav inte är av den bästa kvaliteten. Alla 
intervjuer har spelats in vilket sedan gjort att alla har kunnat lyssna på intervjun 
för att undvika att intervjuaren lägger in personliga värderingar och tolkningar av 
respondentens svar. I undersökningen har det beaktats att fördelen av att kunna 
betrakta respondentens uppträdande vid en telefonintervju har gått förlorad. Det är 
svårare att uppfatta ifall respondenten känner sig besvärad, orolig och så vidare 
om man inte sitter ansikte mot ansikte. En annan del som bör kritiseras är att det i 
intervjufrågorna använts ord som förtroende och oberoende. Eftersom dessa ord är 
laddade kan de tolkas olika av olika personer. Dock arbetar alla våra 
intervjupersoner som revisorer och av den anledningen tros de flesta revisorer i 
denna undersökning se relativt lika på innebörden av dessa laddade ord. 

 
När det gäller sekundärdata är det extra viktigt att vara källkritisk mot den 
insamlade data. Eftersom dessa data är insamlad av någon annan bör man 
reflektera över trovärdigheten och tillförlitligheten i materialet. Tidsskriften 
Balans där mycket av sekundärdata är insamlad är ingen vetenskaplig tidsskrift 
men trots det anses artiklarna i Balans som en viktig källa för att det är en 
branschtidning som ges ut av Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR). 
Medvetenhet finns att artiklar kan vara vinklade och att författaren kan lägga sin 
egen ståndpunkt i dem. Artiklar och liknande som har känts bristfälliga har 
utelämnats för att undvika att få en bristfällig källa. Eftersom det mestadels har 
använts artiklar i studien är tillförlitligheten stor eftersom artiklar anses ha högre 
reliabilitet än böcker då det är högre krav för att få en artikel publicerad. Samtidigt 
har forskarna på grund av begränsad tid insett att de inte har kunnat samla in så 
mycket information som kanske skulle vara önskvärt. När det gäller Statens 
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offentliga utredningar har det tagits i beaktande att det är staten som har gjort dem 
och att de kan se på kontrollåtgärder som något positivt för att höja förtroendet.  

 
 

3.6 Sammanfattning 
 
I detta kapitel har det förklarats vilka olika metoder som har valts att användas. 
Den kvalitativa ansatsen och därmed intervjuer har valts för att samla in 
primärdata till empirin. Sekundärdata har insamlats framförallt med hjälp 
relevanta tidningsartiklar och tidigare gjorda studier inom området. De olika 
respondenterna har valts från de fyra största revisionsbyråerna i Sverige och 
intervjuerna har varit åtta stycken till antalet, vilka kommer att presenteras och 
analyseras i nästa kapitel där allt som är relevant för att finna ett svar på 
forskningsfrågan och syftet med uppsatsen tas upp. I detta kapitel finner även 
läsaren kritik mot metod och källor och studiens validitet och reliabilitet 
diskuteras.  
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4. Resultatredovisning 
 
 
 

I detta kapitel redovisas intervjusvaren samtidigt som de olika svaren kommer att 

tolkas och analyseras. Svaren presenteras i form av fyra teman där även analys 

av empirin förekommer. De fyra temana är: inställning till revisionsutskott, 

oberoende och förtroende, den svenska koden för bolagsstyrning samt 

kommunikation och effektivitet. Detta kapitel är viktigt för att kunna finna ett svar 

på forskningsfrågan som framkommer i följande kapitel.  

 
 

4.1 Inställning till revisionsutskott 
 
Den institutionella teorin kan användas för att beskriva omgivningen som en 
organisation är verksam i. När omgivningen ställer sociala och kulturella krav 
innebär det att organisationer måste vidta åtgärder för att passa in i samhället. 
Organisationer anpassar sig till institutionella krav i syfte att uppnå legitimitet 
men denna anpassning är inte alltid användbar. För att se om införandet av 
revisionsutskott är användbart eller om det bara är en kuliss kan revisorernas 
inställning och uppfattningar om revisionsutskott användas. Utifrån deras 
inställning till utskotten kan slutsatser dras om införandet av revisionsutskott är en 
institutionell påtryckning för att utskotten anses vara socialt accepterade. Även om 
utskotten tycks skapa förtroende är det intressant att ur revisorns synpunkt se om 
de uppfyller sin funktion och sitt syfte.  
 
Sju av respondenterna är över lag positivt inställda till revisionsutskott. En 
respondent är negativt inställd på grund av att han anser att det ger revisorn ett 
merarbete som inte tillför revisorn något om inte företaget har en internrevision. 
Det är styrelsen som måste engagera sig och när de gör det blir det en helt annan 
fokus på frågorna. En annan revisor berättar att om företaget inte har en 
internrevision så är det revisorn som driver alla revisionsfrågorna. De flesta 
poängterar att det är tidskrävande med utskott och någon påpekar att detta särskilt 
gäller vid införandet av ett revisionsutskott. En revisor menar dock att en revision 
får ta den tid det tar. Sju revisorer anser att revisionsutskott är positivt i större 
noterade bolag medan det i mindre bolag anses överflödigt och för byråkratiskt. 
Eftersom det i dessa mindre bolag oftast är en styrelse med få styrelsemedlemmar 
menar flertalet respondenter att styrelsen kan uppfylla revisionsutskottens 
funktion på ett tillfredsställande sätt. Respondenterna tror att revisionsutskott är 
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något som kommit för att stanna och att det finns ett behov för dessa. På frågan 
hur revisorernas arbete påverkas av utskotten svarar respondenterna som är 
positivt inställda att deras arbete mestadels påverkas positivt. Det påpekas att de 
får en fördjupad dialog med några i styrelsen och en ökad fokus på den interna 
kontrollen. En del av revisorerna anser att syftet med ett revisionsutskott är att 
djupare kunna diskutera frågorna kring intern och extern revision med några ur 
styrelsen. Vidare hävdar de att syftet med utskotten är att skapa en bättre dialog 
mellan revisorn och några i styrelsen. Det fås en bredare kommunikationsyta och 
det blir inte samma polarisering mellan revisorn och företagsledningen eftersom 
det nu finns andra att kommunicera med. En revisor tycker att hon får lyfta fram 
frågor på en helt annan nivå när företaget har ett utskott. Hon tycker även att det 
blir mer fokus och större uppmärksamhet på hennes arbete vilket hon är positiv 
till. En revisor betonar att utskottens framväxt har sitt ursprung i företeelserna i 
USA där många i företagsledningen även sitter som medlemmar i styrelsen. Ett 
behov växte fram för att det behövdes utskott som skulle ha en relation till 
revisorerna på ett annat sätt än bara en relation till företagsledningen. Detta 
stämmer överens med det som tidigare har tagits upp i litteraturen, avseende 
varför revisionsutskott överhuvudtaget kommit till Sverige.  Detta är ett tecken på 
att USA är ledande inom denna utveckling och Sverige följer efter för att inte 
halka efter i utvecklingen.    
 
En respondent menar att det är lagen som styr styrelsens agerande och att 
styrelsen i sin helhet har ett visst ansvar. I första hand fungerar utskotten som ett 
beredande organ för styrelsen och inte som ett beslutsfattande organ. En annan 
respondent anser att det med utskotten krävs att styrelsen har ett större 
engagemang i företagets finansiella rapportering. Det nämns också att utskotten 
hos vissa bolag har kommit till som en följd utav koden. Detta kan kopplas till 
litteraturen där kodens rekommendationer har bidragit till revisionsutskottens 
uppkomst. En respondent nämner att det är något som aktieägarna och 
aktiespararna har efterfrågat på tidigare bolagsstämmor. Meningen med utskotten 
är att de har blivit ett forum för diskussion. Syftet med revisionsutskotten anses 
vara att avlasta styrelsens arbete eftersom de har fått mer att göra när 
tyngdpunkten på bolagsstyrning har blivit allt större samt att företagens 
informationskrav har ökat. Det anses också att utskotten måste ha kompetens 
inom redovisning och finansiering samt att det är bra att särskilda personer i 
styrelsen blir mer fokuserade på dessa frågor och har mer förståelse än andra 
ledamöter som kanske besitter andra kompetenser. En revisors inställning till 
utskotten är att hon tycker att det är rätt att denna reglering har kommit till Sverige 
eftersom EU har tagit upp dessa revisionsfrågor i sitt direktiv. Några revisorer 
poängterar särskilt att det finns fog för revisionsutskott i större noterade företag 
som verkar på den globala marknaden.  
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Hur revisorerna upplever skillnad i kvaliteten på revisionen i företag med 
respektive utan revisionsutskott skiljer sig lite åt. Några revisorer upplever en 
kvalitetsskillnad på företags revision därför att när de har med utskott att göra är 
det mycket mer interagerande. Det finns en samtalspartner som oftast är mer 
kompetent och mer erfaren på finansiella frågeställningar och som har ett större 
intresse i de diskussioner man har än när man träffar en hel styrelse. I styrelsen 
har i många fall styrelseledamöter, trots att de ha ett ansvar kring rapporteringen, 
kanske inte den erfarenhet eller kompetens som krävs för att diskutera den typen 
av frågeställningar. Vissa respondenter hävdar att det inte finns någon skillnad, 
det är revisorn själv som utifrån riskbedömning fastställer vad som behöver göras 
i revisionen och revisionsutskottet är bara en mottagare av rapporteringen likväl 
som styrelsen skulle kunna vara mottagare av rapporteringen och 
företagsledningen alltid är, det påverkar alltså inte kvaliteten på revisionen i sig. 
En revisor tycker inte heller att det är någon direkt skillnad i kvaliteten på 
revisionen utan i sådana fall skillnad på kvaliteten i kommunikationen. Till 
skillnad från en del andra revisorer anser han att det fås en bättre rapportering 
från utskotten än från företagsledningen. Kvaliteten på revisionen påverkas inte 
enligt en av respondenterna men i något av bolagen hon är revisor i kan utskotten 
vara oklara med vilka uppgifter de har och vad som förväntas av dem. Det ser hon 
dock som en utmaning. Hon hävdar också att hur utskotten fungerar är beroende 
av vilka personer som sitter i utskotten. En styrelse kan vara bemannad av folk 
med olika kompetenser och det står i koden att det ska finnas med någon som kan 
lite mer om redovisning.  Dock har ibland ingen den erfarenheten av den 
finansiella rapporteringen och då måste man ändå tillsätta någon som ska sitta i 
revisionsutskottet. 

  
Då sju av åtta respondenter uppfattar revisionsutskott som något positivt och 
upplever att det finns ett behov för dessa kan den institutionella teorin och 
påståendet att det skulle vara en kuliss ifrågasättas. Revisionsutskott tycks vara 
socialt accepterat men ur revisorns synpunkt anses det vara en bra företeelse som 
bidrar till en förbättrad dialog och ett sätt att fördjupa sig mer i frågor de finner 
viktiga.  
 

 

4.2 Oberoende och förtroende 
 
De flesta revisorer nämner att införandet av ett revisionsutskott inte generellt 
bidrar till ett ökat förtroende på den svenska kapitalmarknaden men det kan utöva 
en viss verkan hos allmänheten då de upplever ett starkare förtroende för 
företagen. En del revisorer menar att ett revisionsutskott överskattas om man tror 
att det skapar tillit och förtroende. Istället kan man se revisionsutskotten som en 
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del i en förstärkt bolagsstyrning, vilket kan uppfattas i allmänhetens ögon som 
positivt för att stärka tillit och förtroende på kapitalmarknaden. En revisor hävdar 
att utskotten höjer kvaliteten på bolagsstyrningen och då även förtroendet. Även 
om respondenterna inte fullt ut anser att utskotten ger ett ökat förtroende 
framhåller de ändå att allmänheten ser utskotten som en betryggande part på den 
svenska marknaden. En revisor uttrycker det som att det är en viktig komponent, 
ett viktigt verktyg i verktygslådan för att skapa tillit och förtroende men ett 
revisionsutskott i sig tror han inte skapar något förtroende. En revisor poängterar 
att det är styrelsen som har ansvaret för revisionen, aldrig revisionsutskotten. 
Utskotten är en förlängning av styrelsen. I de flesta bolag har styrelsen hanterat 
frågorna men det är inte alltid som styrelsen vet vad som förväntas av dem. En av 
revisorerna tror inte att det finns något alternativ till revisionsutskott. 
Respondenten anser att det inte kan krävas av en styrelse att de ska arbeta med så 
många frågor utan menar att några måste väljas ut för att arbeta med en viss fråga. 
Däremot är en annan revisor övertygad om att det finns alternativ till 
revisionsutskott men att utskotten är ett led i en positiv utveckling. En 
komplettering till utskotten som ingen av respondenterna angett är 
revisorsrotation, vilket innebär att revisorn bara får revidera ett företag i ett visst 
antal år114. Detta skulle möjligtvis göra revisorn mer oberoende och öka kvaliteten 
på den finansiella rapporteringen. En revisor anser att de flesta har insett 
fördelarna med utskotten och påpekar att de har funnits länge i både England och 
USA och att det därmed kan vara svårt att hitta ett effektivare alternativ.  
 
En revisor anser att allmänheten uppfattar utskotten på ett sådant sätt att de skapar 
tillit. Aktieägare och investerare kanske tror att utskotten skapar ett högre 
förtroende än vad det verkligen ger. Flera respondenter menar att styrelsen i sin 
helhet själva kan utgöra ett utskott. Det är viktigt att inte ha samma måttstock på 
alla företag då det skulle bli för byråkratiskt och tidskrävande för de mindre 
företagen. I nuläget har ett flertal noterade företag inrättat ett utskott och följer 
därmed den svenska koden. Respondenterna anser att mindre företag inte kan 
tillgodose sig fördelarna med utskotten. Detta medför att den svenska koden för 
bolagsstyrning behöver utformas så att även mindre företag kan dra nytta av 
utskotten.  En revisor anser att utskotten inte bidrar till ett ökat förtroende, inte i 
samma utsträckning som utskotten gör i USA. Eftersom regelverken i USA och 
Sverige skiljer sig åt och förtroendesituationen ser olika ut i länderna är 
bedömningen av utskottens verkan på kapitalmarknaden annorlunda. USA:s 
regelverk anses vara strängare jämfört med det svenska regelverket. Graden av 
korruption är även högre i USA än i Sverige vilket kan vara en förklaring till att 
USA har upplevt ett stärkt förtroende. Han tror även att det hade fungerat precis 
lika bra om styrelsen hade agerat som utskott i de svenska företagen. Ett motiv till 
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att vissa respondenter har denna uppfattning kan vara att kompetensen skiljer sig 
åt mellan utskotten eller att utskotten inte lever upp till sitt syfte. 

 
Vid frågan om revisionsutskotten påverkar revisorns oberoende svarade tre 
revisorer att oberoendet inte påverkas, annars skulle revisorn ha misslyckats med 
sitt arbete. Oavsett om det finns ett utskott eller inte så agerar revisorn på samma 
sätt beroende på den professionalism som revisorn besitter, anser en respondent. 
En annan respondent poängterar hur viktigt det är med oberoende och att man 
aktivt tar ställning till vilka tjänster och extratjänster som säljs. Revisorer 
godkänner vilka extratjänster som tillhandahålls för att det inte ska påverka 
oberoendet. Med hjälp av analysmodellen kan en revisor pröva sitt oberoende och 
om förtroendet rubbas ska revisorn avsäga eller avböja sig uppdraget. Enligt en 
revisors uppfattning kan förtroendet påverkas om åsikter i utskotten inte kommer 
vidare till resten av styrelsen. Detta måste då motverkas genom att se till att de 
möten som hålls verkligen kommer hela styrelsen tillhanda. En respondent 
berättar att revisorerna måste vara oberoende i många situationer och att vissa 
företag har lite svårt att känna gränserna för revisorsrollen, det finns i det 
undermedvetna och beror till stor del på kompetensen i företaget. Vidare tycker 
han att media, ägarkrets och management inte alltid har helt klart för sig vilken 
revisorns roll är. En annan respondent anser att det blir mer fokus på oberoendet 
när det finns utskott i ett företag. Finns det inget utskott diskuteras det mer med 
styrelsen och de man ska revidera med, detta kan alltså påverka oberoendet. Ett 
par revisorer menar att oberoendet påverkas positivt eftersom revisorn förr hade 
en relation som nästan enbart var riktad mot VD och i liten grad mot styrelsen. I 
dagsläget pågår det mycket mer interagerande med ett antal styrelsemedlemmar. 
När det gäller de allmänna revisionsfrågorna bör revisorerna kommunicera med 
styrelsen men när ett revisionsutskott inrättas tar utskotten över det mesta av den 
löpande kontakten med revisorn. Revisorn bör diskutera revisionsfrågor direkt 
med utskottet men det är viktigt att revisorerna fortfarande har en direktkontakt 
med styrelsen.  
 
På frågan om revisionsskandaler skulle kunna förhindras eller minskas med hjälp 
av revisionsutskott menar en respondent att i de fall revisorn brustit i sitt arbete 
genom ett bedrägeri spelar det ingen roll om ett utskott hade funnits eller inte. I 
vissa fall kan utskotten tänkas öka styrelsens kunskap och förståelse kring 
regelverket inom redovisning. De kan även leda till att man blir mer kritisk till det 
egna bolagets redovisning och därmed ställer fler frågor. Han menar vidare att 
revisionsskandaler handlar om ett arbete som inte utförts korrekt men hävdar att 
kvaliteten är oberoende av den man rapporterar till. Revisorerna gör det arbete 
som de bedömer krävs av det enskilda revisionsuppdraget och de risker som 
innefattas av uppdraget. Några revisorer anser att det går att minska 
revisionsskandalerna med hjälp av utskotten. Det finns mycket svåra 
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redovisningsfrågor runt om i världen. Det är därför viktigt att ha erfarna personer 
som sätter sig in i frågorna och som förstår väsentliga bedömningsfrågor. En 
revisor anser att revisionsskandaler är ett begrepp som media använder för att 
förklara för allmänheten vad som har hänt. Respondenten tror knappt att det finns 
några revisionsskandaler utan uppstår det ett problem med revisionen blir det en 
revisionsskandal om media och allmänheten anser att revisorn borde ha upptäckt 
problemet. Trots detta är respondenten ändå positiv till utskotten och anser att de 
kan förbättra saker i den ekonomiska informationen. En annan revisor nämner 
också att revisionsskandaler är ett begrepp media och politiker har skapat. Vidare 
poängterar han att revisionsutskott har funnits länge i USA och trots det har det 
uppstått revisionsskandaler. 
 
Flertalet revisorer tror att revisionsskandaler kan minskas men inte förhindras med 
hjälp av revisionsutskott. En respondent anser att den svenska koden för 
bolagsstyrning är ett bättre alternativ än utskotten för att förhindra skandaler 
eftersom koden innehåller mer formaliserade regler. Vid bedrägerier som bland 
annat förekom inom Enron kan ett utskott inte förstärka den interna kontrollen 
men i situationer som inte är bedrägligt beteende är det möjligt att det i vissa fall 
kan ske en förbättring. Detta kan jämföras med undersökningen som gjordes 
hösten 2004 i USA där 70,5 % av de amerikanska tillfrågade bolagens 
revisionsutskott svarade att ett effektivt revisionsutskott hade kunnat förhindra 
skandaler115, respondenterna i detta examensarbete har därmed en starkt 
avvikande inställning jämfört med revisionsutskott i USA. En revisor bedömer att 
skandalerna inte går att hindra helt och hållet, det kommer alltid att finnas 
förväntningsgap på vad revisorn gör och vad folk tror att revisorn gör. Däremot 
minskas gapet när det kontinuerligt pågår en djupgående diskussion och det 
redogörs för vad som försiggår. Vidare menar respondenten att genom ett 
revisionsutskott har styrelsen mer tid att påverka vad revisorerna ska titta extra på. 
Detta kanske inte hade varit tillämpbart om fokusering och planering inte hade 
diskuterats. Om det är något rent manipulativt i redovisningen som är svårt att 
upptäcka är det nästintill omöjligt att förhindra, vilket inte är huvudsyftet utan det 
är att kontrollera att de allmänna kontrollsystemen fungerar.  

 
Några av revisionsutskottens syften är att skapa förtroende på den svenska 
kapitalmarknaden samt att öka revisorns oberoende. Enligt respondenterna 
uppfyller inte utskotten fullt ut dessa syften. Visserligen ger det ett ökat förtroende 
hos allmänheten men det är mer en falsk bild eftersom det läggs en större vikt på 
förtroende än det egentligen ger. Det verkar som att utskotten är en kuliss för att 
försöka få ett ökat förtroende och det är ett arbete som många respondenter anser 
att styrelsen skulle kunna utföra. Problemet verkar vara vilken roll revisorn har i 
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de svenska företagen. Rollen är en aning diffus eftersom styrelsen inte riktigt vet 
vad revisorns arbetsuppgifter är. Förväntningsgapet kan minskas genom en 
djupgående diskussion för att styrelsen ska få bättre insikt i revisorns arbete.  
 
 

4.3 Den svenska koden för bolagsstyrning 
 
Då det idag på marknaden diskuteras ifall ett införande av revisionsutskott ska 
lagstadgas är det intressant att titta på vad respondenterna ansåg om detta, idéerna 
om lagstadgande verkar åtminstone inte komma ifrån revisorerna. Ingen av 
respondenterna anser att ett införande av revisionsutskott bör lagstadgas. En 
revisor motiverar detta på så sätt att styrelsen har ett ansvar enligt lagen och då 
ska styrelsen avgöra vilket sätt de tycker är det effektivaste för att fullgöra den 
skyldigheten och nå sina mål. Han tycker inte att det behöver lagstiftas om detta 
utan det är ett beslut som styrelsen ska fatta om hur de vill arbeta för att nå sina 
mål och följa de skyldigheter som de har enligt lagen. Medhåll om att det är upp 
till bolagen och aktieägarna själva att bestämma fås från samtliga övriga 
respondenter och som poängteras kan det vara så att styrelsen behöver lägga sin 
fokus på andra ställen än på revisionsutskotten men det skiljer sig från bolag till 
bolag. En respondent tycker att lagstiftningen idag är väldigt klar i 
rollfördelningen av ansvarsfrågorna och att utskotten bara är ett sätt att tydliggöra 
lagstiftarens intentioner. Ett par revisorer betonar vikten av att skilja på hur stora 
och komplexa bolagen är vid beaktandet om de behöver ett revisionsutskott eller 
inte. Det måste avgöras från fall till fall och för mindre bolag blir det för 
byråkratiskt. Om ett bolag väljer att inte ha ett revisionsutskott är det en 
respondents åsikt likväl som det står i koden att de i så fall ska förklara i sin 
årsredovisning varför de inte har det. Ett par revisorer menar att det är bra om så 
lite som möjligt lagstadgas om det går att undvika, självreglering är bättre.  
 
Genomgående anser revisorerna att med den svenska koden för bolagsstyrning har 
ett ökat fokus hamnat på intern kontroll. Dock skiljer sig deras åsikter åt om i 
vilken dimension den har påverkat revisorerna. En revisor är av den uppfattningen 
att styrelse och ledning på många större noterade bolag inte enbart fått ökad fokus 
på intern kontroll utan man har även insett att den interna kontrollen i många 
svenska företag är väldigt informell och behöver formaliseras. Här menar hon att 
revisorernas arbete har påverkats av koden och att revisorerna här kan vara med 
och hjälpa företagen att sätta mål och benchmarks då revisorerna har en bredd och 
kan se vad andra företag gör, vad de inför och hur de utvecklas och sedan ta 
lärdom av detta. En revisor påpekar också att det blivit ökad fokus på frågor kring 
finansiell rapportering. En annan tycker att hans arbete endast har påverkats i 
begränsad omfattning av koden eftersom bolagsstyrningsrapporten, som enligt 
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koden ska finnas i årsredovisningen, ytterst sällan blir granskad av en revisor. En 
annan revisor tycker inte heller att koden har påverkat hans arbete i särskilt stor 
omfattning. Han poängterar dock att koden har gjort så att transparensen har ökat 
vilket leder till större tillgänglighet av den finansiella informationen. Enligt en 
revisor har idén med corporate governance, bolagsstyrning, växt mycket den 
senaste tiden då de finns i alla årsredovisningar och företagen måste svara på 
frågan om de följer koden eller inte. En respondent tycker att den svenska koden 
för bolagsstyrning är bra för företag som vill göra en översyn av sin 
bolagsstyrning och sin interna kontroll.  
 
Dessa ovanstående åsikter kan kopplas till institutionell teori då det kan 
ifrågasättas om revisionsutskott verkligen är nödvändigt och behöver lagstiftas i 
Sverige. När det är lagstadgat i USA kan det bli så att det i Sverige också införs en 
lagstadgning som en reflex, trots att det kanske inte är något som är nödvändigt 
för Sverige.  
 
 

4.4 Kommunikation och effektivitet 
 
Samtliga respondenter tycker att kommunikationen mellan dem och 
revisionsutskotten fungerar bra. Flera revisorer berättar att i bolagen de jobbar 
med kommunicerar de med revisionsutskotten flera gånger per år och där finns en 
kommunikationsplan med ett tydligt och klart sätt om vad revisorn ska rapportera 
till dem och det är en effektiv kommunikation. En revisor berättar att i ett av 
bolagen har de en intern process där revisorn frågar om det är några områden som 
skulle kunna förbättras och får då feedback från bolaget på årlig basis om det 
skulle vara någonting. På ett annat bolag har de en öppen dialog om vad som 
skulle kunna göras på ett informellt sätt. En annan revisor berättar att normalt sett 
så består kommunikationen i form av professionella möten med fastlagd agenda 
och material utskickat i förväg. Där är det de formella mötena som är den 
huvudsakliga kontakten. Vidare berättar han att när det gäller förbättringen av 
kommunikationen så har revisionsutskotten en tydlig arbetsordning och vet vilka 
frågor de har ansvar att bereda för styrelsens räkning och vilken information de 
behöver för att fullfölja sin uppgift. Har man tydliga mål, en tydlig struktur och en 
tydlig process tror han att det underlättar. Flera av respondenterna berättar att 
kommunikationen har fungerat väldigt bra mellan dem och utskotten och detta har 
lett till givande diskussioner och man har fått en djupare relation med ett par 
styrelsemedlemmar. De menar att de kan komma in lite djupare i diskussionerna 
och har möjlighet att ventilera sina åsikter med utskotten.  
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Revisorerna är eniga när det gäller i hur stor utsträckning revisionsutskottet bör 
ha kontakt med den externa revisorn. En respondent säger att de åtminstone bör 
ha 3-4 möten per år som är planlagda. Han berättar också att de inleder möten 
före sommaren där de planerar och identifierar olika risker som finns i koncernen. 
Inriktningen på granskningen diskuteras mot väsentliga enheter. Därefter görs två 
uppföljningsmöten på hösten, beroende på om periodbokslut granskas eller inte. 
Händer det något i företagen så får möten extrainkallas. En annan respondent 
berättar att i de bolag han arbetar med så träffar revisorn alltid revisionsutskottet i 
samband med att bolaget släpper en rapport på marknaden. Några revisionsutskott 
vill träffas oftare, det beror lite på bolagets storlek men att man bör träffas känns 
ganska självklart om de ska kunna ha ett rimligt underlag för styrelsens räkning. 
Transparens är alltid det bästa, som ett par revisorer uttrycker det.  
 
När det gäller revisorernas åsikter om deras arbete kan effektiviseras genom 
införandet av revisionsutskott går åsikterna kraftigt isär. Två revisorer hävdar 
bestämt att deras arbete inte effektiviseras medan tre andra revisorer menar att det 
säkerligen kan effektiviseras. En av dem som tror att det kan effektiviseras anser 
att det inte går att generalisera. Han menar att effektiviteten är beroende av hur 
revisionsutskottets arbete och samarbete fungerar med revisorn i det enskilda 
fallet. Den andra påpekar att revisorn är oberoende mot kunden så revisorn 
bestämmer själv vad den ska göra men utskotten kan säga att de vill att revisorn 
ska lägga lite extra tid på vissa delar. Genom att revisionsutskottet tillsammans 
med den externa revisorn ser till att alla väsentliga delar täcks in kan den externa 
revisorns arbete kanske effektiviseras. Den tredje revisorn tror att arbetet kan 
effektiviseras eftersom det nu finns en motpart att bolla sina frågor med. Med ett 
revisionsutskott och med en väl fungerande intern revision kan revisorn eventuellt 
förlita sig mer på det arbete som sker internt och då blir arbetet mer effektivt. En 
revisor är tveksam till om revisorns arbete kan effektiviseras vid ett införande av 
revisionsutskott. Hon menar att ingen av den andra rapporteringen försvinner men 
det kan vara så att företagen tar åt sig synpunkterna av revisorns arbete så att det 
på lång sikt kan bli effektivare. Flera revisorer säger att arbetet med utskotten 
kräver mer tid och en ökad dokumentation och på samma sätt kräver det mer av 
styrelseledamöterna som är med i utskotten. En annan hävdar att revisorns arbete 
helt klart kan effektiviseras. Han förklarar att en diskussion förs redan från början 
med utskottet kring förväntningarna om revisionen. Vissa delar av revisionen kan 
inriktas mot olika delar i bolaget beroende på hur bolaget och ägarna själva vill att 
detta ska göras. Här fås ett väldigt bra utbyte med utskottet där planläggningen 
diskuteras och hur man ska angripa revisionen och de olika enheterna i 
koncernerna.  
 
Respondenterna hade olika infallsvinklar när det gäller hur de anser att utskotten 
skulle kunna utvecklas och förbättras i framtiden. Två revisorer säger att med de 
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utskott de har arbetat med har det fungerat bra och de har hittat sina former. De 
ser inga behov av förbättringar. En revisor tar upp problematiken kring de små 
bolagen. Hon säger att utmaningen är när man kommer till de mindre börsbolagen 
i och med att reglerna från och med nästa år blir att alla börsbolag ska ha utskott. 
Detta kan ses som en institutionell påtryckning genom att bli socialt accepterade 
som Meyer & Rowan påstår. Bolagen kan tro att det är det bästa organisatoriska 
valet eftersom det kommer att krävas för att bli socialt accepterade116. Vidare 
säger respondenten att hon tror att det är viktigt att det i utskotten tas upp lite mer 
när det gäller risker i den finansiella rapporteringen och vad man ska göra åt det. 
En del tror att utvecklingen av utskotten följer en allmän riktning. Överhuvudtaget 
så blir den finansiella informationen allt mer transparent och det är precis det som 
intresseorganisationerna vill ha den till. Någon respondent tycker att det alltid ska 
bestämmas vad revisionsutskottet ska syssla med för det är lite olika från företag 
till företag. I en del företag fokuserar utskotten för mycket på 
bokslutsdispositioner och då är det viktigare att de istället fokuserar på revisionens 
inriktning, planering och omfattning. Idag är en del revisionsutskott mer en 
diskussionspartner till företagsledningen och det tycker inte hon att de behöver 
vara. 
 
En revisor berättar att styrelsen egentligen är ett övervakningsorgan men idag 
sysslar de väldigt lite med övervakning. De får information från ledningen om hur 
det går för företaget och sen diskuterar de investeringar och strategi. 
Revisionsutskotten är också ett övervakningsorgan men revisorn i ett bolag med 
utskott får hantera frågan två gånger, en gång i styrelsen och en gång med 
utskottet. Styrelsen går inte fri bara för att det finns ett utskott. De måste sätta sig 
in i frågan då det är de som ska göra bedömningen om det finns något fel. Man 
kan säga att de frågor som diskuteras med ekonomiavdelningar och 
företagsledningen har hanterats av dem tidigare men nu hanteras de av både 
företagsledningen, utskottet och styrelsen. Blir det en viktig fråga hamnar den hos 
styrelsen. I normalfallet sitter oftast styrelseordförande med i utskottet och de är 
ofta duktiga och kunniga. I en del bolag har hela styrelsen fungerat som utskott 
och det tycker denna respondent fungerar bättre än ett utskott med bara vissa 
ledamöter från styrelsen. 

En revisor säger att mycket handlar om att ha klara riktlinjer, vilket ansvar har 
revisionsutskottet och vad har det för mål med sitt arbete. Det är viktigt att hitta en 
struktur och en process som leder fram till att man uppnår de här målen och kan 
följa sin skyldighet. Detta tillsammans med arbetsordningen är grunden för att det 
ska fungera bra. Därmed är det inte sagt att utskotten inte fungerar bra idag för 
många av de är professionella men det är en relativt ny företeelse och det är klart 

                                                 
116 Meyer, J. och Rowan, B. Institutionalized organizations: Formal Structure as myth and 

ceremony 
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att det kommer ske en utveckling mot konsekvent eller likartat arbete i de olika 
utskotten med anpassning till det enskilda företaget. På sikt kommer det att bli 
större likhet mellan vad revisionsutskotten gör i olika bolag. Vidare påpekar han 
att revisionsutskotten består av styrelsemedlemmar som generellt sätt är väldigt 
kunniga men med dagens komplicerade redovisningsregelverk som växer hela 
tiden så kan inte alla styrelseledamöter hålla sig ajour med detaljerna i allt som 
händer och det brukar alltid finnas några som är mer insatta i regelverken än 
andra. Dock är alla professionella styrelseledamöter och har de kvalifikationer 
som krävs för att sitta i styrelsen. Detta kan handla om att respondenterna 
efterfrågar mer effektiva utskott där utskotten arbetar efter samma riktlinjer.  
 
DeZoort hävdar att det finns fyra komponenter som bidrar till effektivitet i 
utskotten och dessa verkar inte vara uppfyllda i dagsläget. Sammansättningen är 
en av komponenterna och ett nyckelord där är expertis. En medlem i utskottet ska 
ha goda kunskaper inom det finansiella området och det verkar idag vara ett 
problem hos vissa. För att uppnå ett bra resultat av att ha ett utskott så ska man ha 
ett effektivt utskott och därför är DeZoorts komponenter viktiga att tänka på i 
framtiden117.  

 
 

4.5 Sammanfattning 
 
I detta kapitel har empirin från intervjusvaren presenterats i fyra teman. Kapitlet 
har även behandlat analys av empirin. De olika respondenternas åsikter 
presenterades genom att deras åsikter sammanfattades samtidigt som hänsyn togs 
till de olika respondenternas nyanser och detaljrikedom. I flera avseenden var 
respondenternas åsikter eniga vilket gjorde att mönster kunde skönjas och likheter 
framträdde. I kommande kapitel används denna information för att finna ett svar 
på forskningsfrågan.  
 

                                                 
117 DeZoort, F Todd Audit committee effectiveness: A synthesis of the empirical audit committees 
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    5. Slutdiskussion 
 
 
 

I detta sista kapitel sammanfattas studiens resultat och slutsatser i form av en 

slutdiskussion där även reflektioner kring studiens slutsatser förekommer. 

Forskningsfrågan besvaras och förslag till vidare forskning introduceras. 
Läsaren ska nu kunna knyta ihop studien och få svar på forskningsfrågan.  

 
 
 

5.1 Forskningsfrågan besvaras 
 
Anser auktoriserade revisorer att det behövs revisionsutskott på den svenska 

kapitalmarknaden och vad är deras inställning till dessa utskott? 

 
Sju av åtta revisorer som har intervjuats är positivt inställda till revisionsutskott 
och dess funktion. Dock påpekar samtidigt alla respondenter att revisionsutskott 
är bäst lämpade för större bolag medan det för mindre bolag kan vara för 
byråkratiskt och överflödigt. Eftersom det i mindre bolag oftast finns en styrelse 
med få medlemmar hävdar revisorerna att styrelsen i sig kan fungera som ett 
revisionsutskott. Följt av detta var samtliga respondenter eniga om att ett 
lagstiftande kring revisionsutskott inte är nödvändigt, självreglering är bättre. Det 
bör avgöras utifrån varje bolags situation och komplexitet. Revisorerna menar att 
de får en djupare relation till ett par styrelsemedlemmar och diskussionerna kan 
fördjupas tack vare revisionsutskotten. Alla respondenter berättar också att 
kommunikationen mellan dem och utskotten fungerar utmärkt. Över lag är alltså 
revisorerna positivt inställda till revisionsutskotten i större bolag. Endast en av 
respondenterna hade en avvikande åsikt på denna punkt.  
 
När det gäller vad revisorerna har för uppfattning om kvaliteten hos företag med 
respektive utan utskott så skilde sig åsikterna åt. I samband med denna fråga 
pratade många av respondenterna om kommunikation. Vissa menade att kvaliteten 
på revisionen inte blir bättre utan att det är kvaliteten på kommunikationen mellan 
revisor och företag som blir bättre. Andra menade att en bättre kommunikation 
faktiskt leder till en bättre revision.  
 
En förvånande upptäckt var att alla revisorer var eniga om att ett revisionsutskott 
inte bidrar till ökat förtroende på kapitalmarknaden men att det kan ha en viss 
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effekt på allmänheten som upplever ett revisionsutskott som en förtroendehöjande 
åtgärd. Här kan diskuteras vad utskotten ska vara till för om ingen av revisorerna 
tycker att de ökar förtroendet på kapitalmarknaden. Ska de vara till för att revisorn 
ska få en bättre dialog med bolaget eller finns det andra anledningar? Återigen 
uppstår funderingen om utskotten är en kuliss och bara ett nytt styrmedel. I detta 
sammanhang bör poängteras att trots att utskotten inte bidrar till ett ökat 
förtroende på kapitalmarknaden så såg i princip ingen av respondenterna några 
nackdelar med utskotten. Många av respondenterna anser att det är allmänheten 
som upplever ett större förtroende än vad utskotten egentligen ger. Med hänsyn 
till detta skulle utskotten kunna ses som en kuliss för att ge allmänheten ett ökat 
förtroende.   
 
När det gäller hur revisionsutskotten påverkar revisorns oberoende var 
respondenterna oeniga. Även när det kommer till om utskotten kan minska 
framtida skandaler var revisorerna mycket oeniga. Trots att sju av åtta var positivt 
inställda till utskotten hävdar ändå vissa av dem att utskotten inte kan vara till 
hjälp för att förhindra framtida finansiella skandaler. Vissa revisorer hävdar också 
att utskotten inte kan stärka revisorns oberoende och de kan inte heller höja 
kvaliteten i revisionen hos vissa företag.  
 
Utifrån dessa svar är det mycket svårt att ge ett svar ifall revisorerna tycker att det 
behövs revisionsutskott på kapitalmarknaden eller inte. De är som sagt, mycket 
positiva till revisionsutskott och flera av dem tror att utskotten är här för att stanna 
och att de behövs men samtidigt ser man vissa tecken på att utskotten kanske inte 
riktigt i dagsläget når upp till det som förväntas av dem. 
 
 

5.2 Studiens teoretiska bidrag 
 
Anledningen till att revisionsutskott började inrättas var för att öka fokus på 
revisions- och redovisningsfrågor samt att förbättra den finansiella rapporteringen 
genom att agera som ett övervakande organ. Revisionsutskotten bidrar till ökad 
kommunikation mellan revisorn och styrelsen men trots detta kan det ifrågasättas 
om utskotten verkligen fungerar som det är tänkt i den svenska bolagskoden. 
Även om de flesta revisorer var positiva till revisionsutskotten så kan det efter den 
empiriska studien ifrågasättas om de uppfyller sitt syfte. Syftet med 
revisionsutskott enligt den svenska bolagskoden är att utskotten ska säkerställa 
den finansiella rapporteringen och på så sätt öka förtroendet på kapitalmarknaden. 
Efter sammanställningen av empirin har det i denna studie framkommit att 
revisorerna ser på det på ett annat vis. De flesta respondenter anser inte att 
revisionsutskott påverkar förtroendet på den svenska kapitalmarknaden, de 
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berättar att allmänheten överskattar utskottens betydelse. I detta avseende kan det 
diskuteras ifall utskotten verkligen fungerar som det är tänkt.  
 
Latour menar i sin artikel att sammanhållning inte kan uppnås genom 
maktutövning. Makt uppnås genom sammanhållna individer och det är de som 
tillger makten. Om detta resonemang tillämpas på företag så innebär det att en 
mer samordnad organisation träder fram118. Därmed skulle behovet av reglering 
kunna minska. Latours resonemang tillsammans med revisorernas åsikter om 
lagstadgning av revisionsutskott, där alla ansåg att en lagstiftning inte var 
nödvändigt, innebär att företagen eventuellt skulle klara sig bättre på egen hand, 
det vill säga fortsätta som de gör idag utan att införa en lagstadgning.  
 
Studien indikerar att revisionsutskotten inte fungerar som de är tänkta att göra. 
Streeck och Schmitters modell visar att kontrollen ser olika ut beroende på vem 
som utövar den. Staten ställer krav i form av regleringar genom hierarkisk kontroll 
för att bestämma vad företagen ska göra för att återfå förtroendet hos allmänheten. 
Marknaden anser genom fri konkurrens att det inte ska regleras huruvida företag 
ska ha revisionsutskott eller inte då marknaden menar att det bör vara upp till 
företagen själva att bestämma. Samhället bör känna förtroende för företagen 
genom spontan solidaritet. Med de tre styrmekanismerna: staten, marknaden och 
samhället menar Puxty att det inte finns något sätt att skapa social ordning119. För 
att reglering ska kunna uppnås måste det finnas ett samspel mellan de tre 
styrmekanismerna i Streeck och Schmitters modell120. 
 
Sten Jönsson utgår i sin artikel från Streeck och Schmitters modell men istället för 
samhället används begreppet föreningar121. Med föreningar menar han 
yrkesgrupper som exempelvis revisorer. Samspelet mellan marknad, förening och 
stat åstadkommer en offentlig debatt som kan bidra till mindre spänningar122. 
Forskning pekar på att länder med hög tillväxt och högt förtroende hos 
allmänheten ofta har en bred offentlig debatt. En offentlig debatt kan bidra till att 
problem och lösningar blir kända och accepterade. De kan även utveckla 
professionen revisorer eftersom den sprider och höjer kunskapsnivån i en 
förening123. Därför är den offentliga debatten kring revisionsutskotten viktig för 
att revisorerna ska få en mer framskjutande position. Det gäller att stärka den 
grundläggande uppbyggnaden av revisionsutskotten genom offentlig debatt för att 

                                                 
118 Latour, B. Artefaktens återkomst: Ett möte mellan organisationsteori och tingens sociologi  
119 Puxty et. al, Modes of regulation in advanced capitalism: Locating accountancy in four 

countries 
120 Wahlström, G. Nya förutsättningar för reglering av extern redovisning 
121 Jönsson, S. Role Making For Accounting While The State Is Watching Accounting 
122 Wahlström, G. Nya förutsättningar för reglering av extern redovisning 
123 Ibid 
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lösa problemen. Det kan i detta sammanhang diskuteras hur denna debatt ska 
genomföras och vilka frågor som ska diskuteras. Massmedia är ett styrmedel för i 
vilken riktning en debatt kan utvecklas. Om en situation av något slag uppstår kan 
media framställa denna situation och därmed påverka den allmänna uppfattningen. 
Allmänheten kan påverkas av offentliga debatter genom att de till slut börjar tro 
på vad som framkommer i dessa debatter. Detta kan kopplas till Latours 
resonemang om att makt uppnås genom sammanhållna individer, påstår många 
något så tror man på det till slut124. Offentliga personer som exempelvis politiker 
kan genom en debatt påverka allmänhetens åsikter till sin fördel. Det handlar om 
att allmänhetens förtroende ökas genom att dra fördel av det ursprungliga 
förtroendet hos olika yrkeskategoriers professionalism genom en offentlig debatt, 
därmed finns det troligen lösningar på problemen kring revisionsutskott genom en 
offentlig debatt där relevanta frågeställningar tas upp. 
  

 

5.3 Reflektioner över studiens slutsatser 
 
Det har varit svårt att få tag på intervjupersoner till detta examensarbete trots att vi 
började leta efter respondenter i god tid. En lärdom som tagits är att vi hade 
kunnat börja leta efter respondenter om möjligt ännu tidigare. Kritik mot studien 
är att kanske för få respondenter har intervjuats då egentligen endast en revisor 
hade avvikande åsikter. Om fler intervjuer genomförts hade det kanske funnits fler 
personer som var negativt inställda till utskotten. Det kan vara så att denna person 
som hade en negativ inställning råkar ha haft negativa erfarenheter och kanske är 
den enda, eller en av få som har detta. Det är ett frågetecken som kommer att 
bestå. Om mer tid hade funnits till detta arbete hade kanske utfallet blivit ett 
annat. Då hade inte bara fler intervjuer kunnat genomföras utan även mer litteratur 
inom området, så som internationella artiklar och tidigare forskning, kunnat läsas 
och behandlas.  

 
En avsikt med denna studie var att välja revisorer från olika revisionsbyråer för att 
hitta kontraster mellan de olika bolagen. Detta för att se om det fanns några 
likheter och skillnader mellan de olika byråernas synsätt. Några sådana effekter 
har vi inte kunnat urskilja i detta examensarbete.  Även här skulle mer tid ha 
bidragit till ett trovärdigare utfall och kanske hade likheter och skillnader mellan 
bolagen framkommit. Med mer tid hade fler intervjuer kunnat genomföras både 
från samma och andra bolag. Vidare hade möjlighet funnits till att bättre sätta sig 
in i de olika bolagens bakgrund och företagskultur för att på detta vis se skillnader 
och få en bättre förståelse för det aktuella utfallet. 

                                                 
124 Latour, B. Artefaktens återkomst: Ett möte mellan organisationsteori och tingens sociologi 
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Slutsatsen blev inte som vi hade tänkt oss när det gäller hur revisionsutskotten ska 
skapa tillit och förtroende på den svenska kapitalmarknaden. Eftersom syftet med 
införande av ett utskott är att säkerställa den finansiella rapporteringen och på så 
sätt öka förtroendet trodde vi att revisorerna även skulle se det på detta vis i högre 
grad än vad de gjorde eftersom de arbetar efter den svenska bolagskodens regler. 
Revisorerna har dock en helt annan kunskap om finansiella frågor än allmänheten 
vilket kanske är anledningen till att de inte tycker att utskotten ökar förtroendet. 
Många av respondenterna påpekade just att den förtroendehöjande aspekten mest 
har inflytande över allmänhet och media. Vi trodde inte heller att så många 
respondenter skulle vara positivt inställda till revisionsutskott vilket också kan ses 
som en slutsats vi inte förutsåg. Det verkar som det för revisorerna mest handlar 
om kommunikationen mellan dem och bolagen. Betydelsen av att 
kommunikationen har förbättrats och att det anses vara väldigt positivt att få en 
bättre kommunikation med vissa i styrelsen var något vi inte hade tänkt på innan 
men som verkar vara det mest grundläggande för respondenterna.  
 
 

5.4 Förslag till fortsatta studier 
 
En annan aspekt att titta på i framtiden vore om kvinnliga och manliga revisorer 
har likartade tankar i fråga om förtroende och inställning till inrättandet av 
revisionsutskott eftersom genusperspektivet idag är ett aktuellt ämne. Ytterligare 
en intressant synvinkel att titta på vore om svenska revisorer har samma åsikter 
som utländska. Utifrån detta kan även utredas hur revisorerna skiljer sig åt i olika 
världsdelar med utgångspunkt från den aktuella problemformuleringen. 
Exempelvis hur tänker de auktoriserade revisorerna i USA där revisionsutskott 
funnits längre och därmed är mer implementerade än i Sverige. 
 
Det skulle också vara av intresse att titta på hur samma respondenter skulle svara 
på samma frågor som i denna undersökning om ett antal år. Utvecklingen inom 
revisionsområdet är snabb och revisionsutskott är ett relativt nytt fenomen i 
Sverige vilket leder till att slutsatsen i framtida studier skulle kunna leda till ett 
helt annat resultat om ett par år. 
 
Det skulle även vara av intresse att undersöka hur andra parter har påverkats av 
inrättandet av revisionsutskott och vad deras inställning till dessa är. Styrelsen och 
revisionsutskottets egna medlemmar är de som påverkas mest vid inrättandet och 
deras åsikt om effektiviteten av ett sådant skulle kunna undersökas. Även en 
studie av företagsledningens synpunkt på revisionsutskotten är beaktansvärd för 
att inte bara ur revisorns synpunkt se inställningen till dessa. I viss mån finns det 
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redan undersökningar gjorda av denna karaktär dock skulle de kunna utvecklas för 
att få en bättre samlad bild av de olika parternas åsikter.  
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Bilagor 
Bilaga 1 – Analysmodellen 

Analysmodellen för prövning av revisorers opartiskhet och självständighet. 

FARs Samlingsvolym – Del II, 2006  
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Bilaga 2 – Intervjuguide  
 
1. Vilket revisionsbolag arbetar du på och hur länge har du arbetat där? 
 
2. Hur lång erfarenhet har du inom revisionsyrket? Hur länge har du arbetat som 

auktoriserad revisor? 
 

3. Har du någon erfarenhet av revisionsutskott? I så fall på vilket sätt? 
 
4. Vad anser du att syftet med revisionsutskott är och vad är din inställning till 

dessa?  
 
5. Anser du att det behövs revisionsutskott för att skapa tillit och förtroende på 

den svenska kapitalmarknaden? Finns det något alternativ till revisionsutskott 
för att kunna höja detta förtroende? 

 
6. Tycker du att revisionsutskotten påverkar revisorernas oberoende? I så fall på 

vilket sätt? 
 
7. Anser du att ditt arbete påverkas negativt eller positivt av revisionsutskott?  
 
8. Kan revisorns arbete effektiviseras vid samarbetet med revisionsutskott? 

 
9. I vilken utsträckning bör ett revisionsutskott ha kontakt med den externa 

revisorn på företaget? 
 

10.  Har du någon kontakt med revisionsutskott? I så fall hur fungerar 
kommunikationen mellan er och utskotten och hur skulle denna kunna 
förbättras för att vara mer effektivt? 

 
11. Upplever du att det finns skillnader i kvaliteten på revisionen i företag med 

respektive utan revisionsutskott? 
 
12. Tycker du att införandet av revisionsutskott bör lagstadgas? 
 
13. Kan revisionsutskott vara ett sätt att förhindra/minska framtida 

revisionsskandaler? 
 
14. Hur anser du att den svenska koden för bolagsstyrning har påverkat ditt 

arbete? 
 
15. Hur anser du att revisionsutskott skulle kunna utvecklas och förbättras i 

framtiden? 
 

16. a) Har du något ytterligare att tillägga?  
b) Kan du rekommendera någon annan revisor som vi kan intervjua?  


